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Nr sorawv: PRZZI2843

SPECYFIKACJA
lsToTNYcH WARUNKÓW zAMoWlENIA
t.

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul' Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000080618; wysokoŚÓ kapitału zakładowego 173 321 000'00 PLN
NIP: 653-000-48-65;

REGON: 270034633;
nr rejestrowy BDO 000012274

res strony nternetowej; www.weq lo koks k rai. pl
SposÓb komunikowania się z \Ąłkonawcamizostał okreŚlony w dalszej częŚci slWZ'
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcv-weqlokoks.coig.biz
ad

i

Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofeńowego
(adres platformy EFO): https://efo.coiq.bizl

ll.
1.
2.
3.

lnformacjepodstawowe:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z Regulaminem Udzielania ZamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. zwanym w dalszej części
S lWZ Reg u la m ne m z zastrzeŻeniem postan owie ń S WZ.
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.
l

i

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym

a

Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń,odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. ofeńy wlaz z załącznikami sporządza się w postacl
eIektronicznej i opatruje się kwa!ifikowanym podpisem eIektronicznym.
Szczegółowy sposób składania ofeń na platformie EFo jest dostępny na stronie:
https://efo.coiq. bizli ndex/pomoc/doku mentacia
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Zakres iloŚciowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez Zamawiającego
z naleŻytą starannością'Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej staranności z uwagi na charakter
prowadzonej działalnoŚci, nie zapewnia realizacji zamÓwienia w pełnym zakresie'
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw w ramach poszczegÓlnych
pozycji asońymentowych i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeŻeniem, że
całkowita wańoŚó dostaw nie przekroczy wańoŚci umowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczegÓlnych
pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie. llościwynikĄące z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego
zostaną określonew zamowieniach.
Zamawiający dopuszcza moŻliwoŚÓ składania ofert częŚciowych na poszczegolne częścizamÓwienia
(zadania), ktore wyszczegolnia Załącznik Nr 2 do slwz.
Składana ofeńa winna obejmowaÓ cały zakres rzeczowy i ilościowyzadania. Liczba częścizamówienia

(zadań)wynosi: 40
Zamawiający dopuszcza mozliwośćzłoŻenia oferty przezjednego Wykonawcę na jedną łub więcej części
zamowienia.
Zamawiający po przeprowadzeniu tego postępowania nie zamierza zawrzeÓ umowy ramowej'
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościskładania ofeń wariantowych.
Zoodnie z $ 7 Requlaminu (..Procedura odwrócona'') Zamawiaiacv w ninieiszvm postepowaniu naipierw
dokona badania i ocenv wszystkich złozonych ofeń, a nastepnie dokona ocenv kwalifikacii podmiotowei
Wvkonawcv (w zakresie brak istnienia oodstaw wvkltlczenia i soełnienia warunków udziału w
postepowaniu), ktÓreqo ofeńa została naiwvzei oceniona ti' zawiera nainiŻsza cene lub naikozystnieiszv
bilans cenv oraz innvch kryteriÓw ocenv ofeń.
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opis przedmiotu zamówienia

1.
2.
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Przedmiotem zamowienia jest: Dostawa eIementów urządzeń łącznościgłośnomówiącej dla potzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa316-2|
SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
określaZałącznik Nr 1 do slwz.

Termin realizacji zamówienia i wymagany okres gwarancji.
Umowa obowiązywaĆ będzie: od daty zawarcia umowy do 31 .'12.2022 roku,
ZamÓwienie nie moŻe byc doręczone póŹniej niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
Realizacja dostaw odbywac się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynikającymi
z rzeczywistych potrzeb Za mawiającego.
\Afumagany termin realizacji dostawy: - do 60 dni od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną na
zasadach okreŚlonych w Załączniku nr 6 do Regulaminu tj' ogÓlne Warunki Realizacji Dostaw (OWRD).
Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia
do magazynu Zamawiającego, lub 12 miesięcy od daty zainstalowania przedmiotu zamówienia.
Pozostałe wymagania gwarancji określono w Załączn|ku nr 8 do SIWZ _ lstotne postanowienia
do umowy.

6'
V.
1.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:

O terminie przeprowadzenla aukcii elektronicznei Wvkonawcv zostana poinformowani na etapie

zaproszenia do udziału w aukcii.

2. oferta ostateczna uzyskiwana jest spoŚrÓd złozonych ofeń:
1) w drodze aukcji elektronicznej:
a) zamawiający moŻe przeprowadziÓ aukcję elektroniczną jezeli do postępowania
b)
c)

d)
e)
0

zostaną złoŻone co
przypadku
zostanie
elektroniczna
aukcja
podlegające
W
tym
odrzuceniu.
najmniej 2 oferty nie
przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weglokoks.coig.bizl. Wykonawca zobowiązany jest
zalogowaĆ się pod powyższym adresem w systemie Aukcje elektroniczne.
Zamawiający w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny.
\Ą!maganiasprzętowe:
- komputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
- przeglądarka internetowa:
. lnternet Explorer 6'0 lub wyŻsza,
. Mozilla Firefox 3.5 lub wyŻsza,
- włączona obsługa JavaScript i obiektÓw ActiveX.
lnformacje dotyczące aukcjielektronicznejzostaną przekazanewrazz zaproszeniem do udziału
w aukcji.
Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni \AĄlkonawcy, ktorzy nie spełnią warunkÓw udziału
w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu'

W przypadku \Ąłkonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się
złoŻoną ofeńę.

2) Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw realizaĄi
zamówienia z \Ałkonawcą, ktÓry złoŻyłnąkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony wczeŚniej sposÓb
uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej, telefonicznej,
faksowej, elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny)
3. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do uniewaŻnienia i powtÓrzenia aukcji, o ile z przyczyn leŻących

w szczegÓlności po jego stronie aukcja obarczona jest wadą.
ZamawiĄący powiadomiw sposÓb okreŚlony w SIWZ.

o

terminie rozpoczęcia nowej aukcji

pnebiegu aukcji, a w szczególności obsługi funkcjonalnej pońalu należy
kontaktować sĘ z operatorem aukcji tj. coIG s'A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice,
tel. +48 32 757 4444 lub poprzez formularz kontaktowy zawarty w zakładce kontakt na stronie
W sprawach dotyczących

elektroni cznego

VI.
o

fo rm u Ia

rza ofertowego.

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

udzielenie zamÓwienia mogą ubiegac się \Afukonawcy, ktÓrzy

Sekretaz Komisji: BeĘna Zedlewska
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Spełn iają Warunki dotyczące:

Posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy'.
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, wykonali/
wykonują co najmniej jedną dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku.

\Ąfokonawcy, ktorzy

Za zakres dostaw

niezbędny do wykazania spełnienie warunku Zamawiający uwaŻa dostawy
odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamÓwienia tj. Dostawa eIementów
urządzeń łącznościgłośnomówiącej'
2)

Sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:
a) uzyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli
okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy niz jeden rok - w tym okresie, na podstawie ,,Rachunku
zysków i strat'' pozyĄa PrzychÓd netto ze sprzedaŻy produktÓw, towarÓw i materiałÓw lub PrzychÓd netto
ze sprzedaŻy izrÓwnane z nimi o wańoŚci nie mniejszej niz okreŚlona w pkt. 1) dla poszczegÓlnych
częścizamÓwienia.
W przypadku WykonawcÓw nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający
dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznejWykonawcy na podstawie innych dokumentÓw potwierdzających
przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku wykonawcÓw przedstawiających wartośćuzyskanych przychodów w walutach obcych
Zamawiający dokona przeticzenia wykazanej kwoty według średniegokursu NBP ogłoszonego ostatniego
dnia roku, ktorego przychody dotyczą, a W przypadku przychodÓw uzyskanych w bieżącym roku wg
średniegokursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktorym upływa termin składania ofert.
Aby było moŻliwe dokonanie przeliczenia wartoŚci wykonanych dostaw, których wartośćzostała określona
w wa!utach obcych, należy je wyszczegÓlniÓ oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.
rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się
przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku

z

3)

4)

obrotowego.
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia;
Nie zalegają z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
wyjątkiem przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu,
Nie znajdują się w stanie:

b)

a) likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządził likwidację
majątku w trybie ań. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne Q.t. Dz.U. z
2020 poz. B14 z pÓŻn. zm.),

b) upadłoŚci za wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
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 wykonania

1

zamÓwienia.
6)

Spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone przezZamawiającego w
Załączniku nr 1 do slwz.

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

Vll. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w ceIu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykIuczenia z postępowania o udzlelenie
zamówienia.

1.
1)

DoKUMENTY/oŚWADCZENIA VVYMAGANE Do zŁożENn oD KAżDEG} z WYKoNAWcoW
RTA:
WRAZZ
oŚwiadczenia na druku Formularza ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do slwz.
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z właŚciweoo rejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
r'ie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń, a dla
wystawionego
aktualneqo odpisu

\AłkonawcÓw, ktorzy prowadzą działalnoŚc na podstawie innych dokumentÓw - ten dokument,

3)
4)
5)

oełnomocnictwa do podpisvwania ofeńy w imieniu Wykonawcy, jezeli upowaznienie do podpisywania ofeńy
nie wynika z przedstawionych dokumentow,(na dzień składania ofeńy)
dowodu wniesienia wadium,

jezeli \AĄlkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, 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)
7)
B)

9)

2.

wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrow techniczno

-

dót<umentow przedmiotu zamÓwienia zgodnie ze Wzorem Załącznika nr

uzytkowych oraz wymaganych

3

do

slwz'

oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, zgodnie ze Wzorem Załącznikiem nr 5 do SIWZ'
oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, zgodnie ze wzoremZałącznikiem nr 5 a do SIWZ,
dokumenty i oŚwiadczenia wymienione W Załączniku nr 1 do SIWZ potwierdzĄące, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom okreŚlonym przez Zamawiającego w niniejszej SlWZ - jeŚli są
Wymagane wrazz ofeńą.

I oŚWADGZENIA, Do zŁoŻENIA PRzEz vVYKoNAWcĘ, KToRY zŁoŻYŁ
NAJKoRzYsTNlEJszĄ oFERTĘ (najwyżej ocenioną tj. zawierającą najniższą cenę Iub
DoKUMENTY

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 poświadczona pr:zez Wykonawcę za zgodnośó z oryginałem rachunku zysków i
stial za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚcijest
krótszy ńiz ;eden rok- zaten okres. W przypadku \Ałkonawcow, ktorzy na podstawie przepisÓw odrębnych
nie są-zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okreŚlające przychody
za okres jak w zdaniu poprzednim.

2)
a)

b)

Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalega nia z uiszczeniem podatkow, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
aktualne zaświadczenie NaczeInika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatkÓw, lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub
rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaściwego organu wystawione nie wcześniei niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert.

aitualne zaŚwiadczeńie właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych
tub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie ze uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całości

wykonaniadecyzjiwłaściwegoorganu-wystawionego@przedupływem
terminu składania ofeń'
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę tub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktÓrym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin okreŚlony w pkt 2) sfosu7b się odpowiednio'

3)

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń
- w tym okresie, z podaniem ich wańoŚci, przedmiotu,
Nr 4 do SIWZ oraz załączenia dokumentÓw
zZałącznikiem
odbiorcÓw zgodnie

wykaz wykonanych dostaw

w

a jeŻeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy

dat wykonania

i

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

4)

oświadczenieVVykonawcy l członka konsoĘum
zZałącznikiem nr 7 do SIWZ
Sekretarz Kon isji: Betyna Zedlewska

-

dane do zawarcia

umowy

zgodnie
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Dokumenty i oświadczenia wymienione W częścilll Załącznika nr 1 do SIWZ potwierdząące, Że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom okreŚlonym przezZamawiającego w niniejszej slWZ
jeślisą Wymagane'

'

Zamawiający Wezwie Wykonawcę, który złożynajkonystniejszą ofertę, do złożenia w okreśIonym
terminie-słosownych oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie pnez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub
odnucenie oferty.

Uwaga:

Wyionawca może potegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamÓwienia tub zdolnoŚciach finansowych innych podmiotÓw, niezaleŻnie od charakteru
piawnego łączących go z nimi stosunkÓw' Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymido realizacjizamÓwienia, w szczegÓlnoŚci
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamÓwienia (jeŻeli dotyczy)

Vl!l. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofeńę.
1. \Ą/ykoniwcy mogą wspÓlnie ubiegaÓ się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy'
2. W przypadku, o ktÓrym mowa w punkcie 1 \Ąłkonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamowienia, albo reprezentowania w postępowaniu izawarcia umowy w
sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondenĄę związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający
będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystklch wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
3' W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku \A|konawcÓw wspÓlnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą
byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegÓl nych wy konawcÓw skład ających ofeńę wspÓl n ą.

WSP

KILKU

4

1)

a)

na dzień składania poprzez EFo:

pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
WykonawcÓw,

b)

wystawiony indywidualnie dla kazdego z \A/ykonawcÓw aktualny odpis z właściwegorejestru, jezeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofeń, a dla WykonawcÓw, ktorzy prowadzą działalnośĆna podstawie
innych dokumentÓw - ten dokument;

c)
d)

potwierdzen ie wniesienia wad

iu

m- lez el i dotyczy.

W przypadku wnoszenia wadium w formie qwarancii lub poreczeń przez VwkonawcÓw wspÓlnie

ubieqających sie o udzielenie zamÓwienia z treściqwarancji musiwynikaÓ, że odnosi sie ona zarÓwno

do zleceniodawcv owarancii, jak rowniez do wszvstkich pozostałych WyKonawcÓw

wspólnie

ubieoaiacvch sie o udzielenie zamÓwienia.

2)
a)
b)
c)
5'

na wezwanie Komisji Przetargowei:
dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \AłkonawcÓw potwierdzające, Że
nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,

o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie pzedmiotu ZamÓwienia stanowiącego
Załącznik Nr 6 do slwz,
kopię umowy konsoĘum.

oŚwiadczenie

V\rlkonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, Że warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamÓwienia lub zdolnoŚci
finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚÓ załączyc odpowiednie dokumenty (jeślisą wymagane).

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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Jezeli jeden z WykonawcÓw spełnia określoneprzez Zamawiającego warunki moŻna przedłozyĆ tylko
dokumenty jego dotyczące'
ocena warunkow spełnienia udziału W postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie
spełnia na podstawie złożonychpnez Wykonawcow, a wymaganych przez Zamawiającego
dokumentow i / lub oświadczeń.

lx.

1.
1)
2)
3)
2.
3.
4.

5.

opis sposobu przygotowania i złoŻenia ofeńy

:

ofeńa składa się z:
Elektronicznego Formularza ofeńowego,
oświadczeń i dokumentÓw o ktÓrych mowa w częŚciVl-Vlll slWZ'
pełnomocnictwa wskazującego, iŻ osoba występująca w imieniu \Ą/ykonawcy lub \Ąłkonawca występujący
w imieniu \ĄłkonawcÓw wspolnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, jest do tego upowaŻniona,
jeżeli nie wynika to z dokumentÓw potwierdzających zasady reprezentacji' Pełnomocnictwo do złoŻenia
oferty musi byc pod rygorem nieważnoŚci udzielone poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektron iczny m pzez mocodawcę
\AĄlkonawca moŻe złoŻyć tylko jedną ofeńę.
TreŚÓ oferty musi odpowiadac treŚci niniejszej S|WZ lub specyfikacji technicznej, pod rygorem odrzucenia
ofeńy zgodnie z $ 29 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
Pned złożeniemofertv zaleca sie wvkonanie testu podpisu elektroniczneqo na Platformie EFo.
MożtiwośÓ wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo jest dostępna po zalogowaniu - po
kliknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia" /'Podpis elektroniczny.
W przypadku wystąpienia problemow ze złożeniem podpisu nalezy skontaktować się bezpośrednio z
Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem
https://efo.coig.bizfindex/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemÓw związanych m.in. z
pod pise m el e ktron icz nym).

ofeńę (formularz ofeńowy) należy złożyćw formie elektronicznej za pomocą platformy EFo

udostępnionej na stronie: https://efo.coiq.biz.
Do formularza ofeńowego złoŻonego w formie elektronicznej nalezy dołączyc rÓwnieŻ załączniki do ofeńy,
tj. dokumenty i oŚwiadczenia wymagane w postępowaniu zgodnie z treścią SlWZ, zapisane w jednym pliku
w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.

Uwaga:
w przypadku braku moŻliwościzłoŻenia załącznikow do oferty w jednym pliku, załączniki mogą być złożone
w kilku plikach - w takim przypadku kaŻdy dołączony plik winien być podpisany przez osoby uprawnione

do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz opatrzony nazwą wskazującą na jego

zawaftośÓ,

szczegołowy sposób składania ofeft

https://efo.coiq. bizli ndex/pomoc/doku mentacia

na

platformie

EFo

7'esf dostępny

na

stronie:

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 dołączyÓ jako oddzielny plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
p rz ez Wv stawce po recze n i a /qw a ra n c i i.

6.

7.
B.
9.
10'

Formularz ofeńowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na llnk zamieszczony
na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.
Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych:
Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dIa Windows 7, Windows XP, Vista), przeglądarka
internetowa zwłączoną obsługą JavaScript: lnternet Explorer weĘa 10 lub 11, MoziIla Firefox od
wersjl 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, mlnimalna rozdzielczość ekranu wymagana do
poprawnego wyświetlan ia 1 366x786.
WiąŻącąofeńą jest elektroniczna ofeńa pozostawiona na Platformie EFo w statusie złoŻona.
UpowaŻnienie do podpisywania oferty i do występowania w przetargu w imieniu Wlkonawcy musi byÓ
dołączone do ofeńy lub musi wynikac z przedstawionych dokumentÓw'
ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone W języku polskim pismem czytelnym i trwałym.
Dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez \A/ykonawcę na język polski i
wrazz tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.
\Ą/ykonawca w formularzu ofeńowym winien wypełnic wszystkie pola stanowiące informację na temat firmy.
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Strony zawierające informacje nie Wymagane przezZamawiającego (np' prospekty reklamowe o firmie, jej
działalnościitp.) nie podlegają ocenie.
Wykonawcy, ktorzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
certyfikujący, zobowiązani są dostarczyc Administratorowi Platformy EFo wzÓr takiego podpisu przed
rozpoczęciem procesu składan ia oferty'
Cena ofeńowa musi byc określona w PLN, podana w tabeli Formularza ofertowego, jako cena netto i brutto,
z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem nr 2 do SIWZ
Zmiana lub wycofanie ofeńy jest mozliwa przed terminem składania ofeń, przy czym zmiana ofeńy moŻe
byĆ dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej ofeńy i złoŻenie nowej (zmienionej)'
W zaoferowanej cenie realizacji zamowienia muszą byc zawańe wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania
.

14
15

wynikające

ze

stosownych ustaw, koszty transportu

do

magazynÓw Zamawiającego wraz z
i oznakowania

ubezpieczeniem na czas transpońu oraz koszty opakowania nieprzewidzianego do zwrotu

'16

wyrobÓw.

Jezeli Wykonawca zamierza zamieściĆw ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisÓw Ustawy zdnia '16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z2O2Or'poz.1913t'j.) niepozniejniŻwterminieskładaniaofeńmusizastrzec.żeinformacieniemoqa
bvó udostepnlone oraz wvkazaó iż zastrzeżone informacie stanowia taiemnice pzedsiebiorstwa -

załacznik nr 3 do SIWZ.
W tej sytuacji, Wykonawca zamieszcza treściobjęte ,,Tajemnicą przedsiębiorstwa'' W osobnym pliku,
ktoremu nadaje odpowiednią nazwę i dołącza do składanej oferty elektronicznej wlazz pozostałymi plikami
zawierającymi treści ogÓl nodostępne'
Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚc kaŻdy
zainteresowany moŻe legalnie poznac. W szczegolności nie moŻna zastrzec: nazwy i adresu \AĄlkonawcy,
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji iwarunkÓw płatności.
lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostac pzekazane w takisposÓb,
by Zamawiający mogł z łatwościąokreŚlic zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego
zastrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całościprzekazanych
dokumentÓw i danych do dokumentacji postępowania.
17 Pzystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacjąprzez
niego postanowień Regulaminu udzielania zamówień wWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. itreścislwz'
w tym w szczególnościwszystkich warunków udziału w postępowanlu.

X.

Wadium.
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

Xl.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Xll. Kryteria oceny ofeńy:

1.
2'
3.
4.
5.

Kryterium oceny jest najniższa cena (G)- waga 100 %
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą ofeńę dla kryterium cena - zostanie uznana ofeńa \Ałkonawcy, ktÓry zaoferuje
najniŻszą cen ę real izacj i zada n ia.
SposÓb uzyskania ostatecznej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad okreŚlonych w SIWZ.
Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw realizacji
zamÓwienia z wvkonawca. który złożvłnaikorzvstnieisza ofeńe - bez względu na ustalony wczeŚniej
sposob uzyskania ceny ostatecznej' Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej,
elektronicznej (np.: mail, pońal aukcyjny), telefonicznej.

Xlll. Warunki umowy:
1. lstotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone wZałączniku Nr 8 do
slwz.
2. Umowa moŻe zostaÓ zawarta po upływie terminu związania ofeńą, jezeli Wykonawca wyrazi zgodę na
zawarcie umowy na warunkach określonychw złoŻonej ofercie.

XlV. Warunki płatności

1'

V$magany termin płatnoŚci wynosi

2'

potwierdzon ego przez Zamawiającego.
\Ałklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

do 60 dni

kalendarzowych

od daty

wpływu faktury

do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu zamÓwienia
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XV. Termin związania ofeńą.

1.
2.

Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu zwiąania ofertą
lozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeń.
Rozstrzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy może nastąpić po upływie terminu związania
ofertą i nie jest Wymagane jego przedłuzanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne,
jest uprawniony do wystąpienia do \Ą&konawcÓw z wnioskiem o przedłuŹenie terminu związania ofeńą o
okres do 60 dni.

XVl. Termin składania ofeń:

'l.

ofeńę wraz z załącznikami nalezy złoŻyĆ w formie eIektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz
'.

2.
3'
4.
5'

bo

1........2022r. ao oo=. 0.8
ofeńowy w terminle do dnia
odpowiedzialność za prawidłowe złozenie ofeńy ponosi \Ałkonawca' oferta wiĘąca powinna na
Platformie EFo mieÓ status złoŻona''

Koszty opracowania i złoŻenia oferly oraz uczestnictwa w przetargu ponosi V\Ąkonawca.
System Elektronicznego Formularza ofeńowego nie dopuszcza moŻliwoŚci złoŻenia ofeńy po upływie
terminu składania ofeń.
\Ąłkonawca moŻe przed upływem terminu do składania ofert zmienic lub wycofac ofertę.
UWAGA:
Na etapie składania oferty, należy uwzględnić czas niezbędny do złożenia oferty oraz weryfikacji
prawidłowościużytych pod pisow elektron icznych pnez system i nform atyczny.

xvlt otwarcie ofeń.
1.

2.
3.
4.

i nastąp iw dniu I.g,.ql..ro22r. o ,,odz-O|i -tą5
lnformacja z otwarcia ofeń jest przekazywana wszystkim \Ąfukonawcom drogą elektroniczną
na adres e-mailowy wskazany w złozonej ofercie.
Zamawiający nie przewiduje publicznej sesjiotwarcia ofeń.
otwarcie ofeń następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składaniaztym, Że dzień, w którym
upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia
otwarcie ofeń nie jest jawne

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

1. Wykonawcy z Zamawiającym:
zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treściofeń, dokumentów, pozostałe
oświadczenia i wnioski:
a) drogą elektroniczną na adres: b.zedlewska@weqlokokskrai.pl lub
b) poprzez Platformę EFo na adres e-mail osób do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu.
składanle dokumentów na wezwanie Zamawiającego, uzupełnianie dokumentów' wyjaśnienia
treśclofeń lub dokumentów składanych wraz z otertą - w formie elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę EFo na elektroniczne wezwanie w
okreŚlonym pzezZamawiającego terminie lub na adres e-maiI: b.zedlewska@weglokokskraj.p|

2' Zamawiającego

z Wykonawcami:
zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:
- drogą elektroniczną: drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego
Formularza ofeńowego'
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
_ poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profilu nabywcy https ://dostawcv-weq lokoks.coiq.bizl
3. osobami udzielającymi informacji ze strony ZamawiĄącego jest: Sekretarz Komisji Przetargowej
Betvna Zedlewska tel3217181196; e-mail: b.zedlewska@weglokokskraj.pl. Wcelu kontaktu
zwyznaczonymiosobaminaleŻy przekazaczapytanie przezPlatformę EFo lub drogą elektroniczną na
podany adres.

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

xIx. Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji slwz.
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie
byĆ przekazvwane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.

Sekretarz Komisji : Betyna Zedlewska
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Wykonawca moŻe zwrÓciÓ się do Zamawiającego o wyjaśnienie treŚci S|WZ poprzez narzędzia
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaŚnień, chyba, ze proŚba o wyjaŚnienie treścispecyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż
6 dni pzed terminem składania ofeń.

Treśczapytań (bez ujawniania Żrodłazapytania) wrazzwyjaŚnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na
stronie internetowej Zamawiającego W profilu nabywcy.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofeń zmodyfikowaĆ
treŚć SIWZ. Jezeli zmiana ta będzie istotna, w szczegolności dotyczyc będzie kryteriÓw oceny ofeń,
warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuzy termin
składania ofeń. Dokonaną W ten sposob modyfikację Zamawiający umieŚci na stronie internetowej
W przypadku modyfikacji treściFormularza ofeńowego przed terminem składania ofeń' jeśIi
WykonawcazłożyłjużeIektroniczną ofeńę otrzyma powiadomienie o koniecznościzweryfikowania
.

złożonejofeńy, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFo ofeńa Wykonawcy
zostanie oznaczona statusem'nieaktualna' (złożona w poprzedniej weĘi Formularza). Wykonawca
powinien dokonaó aktualizacji złożonej ofeńy w oparciu o zaprezentowany wykaz zmian
wprowadzonych w formulazu ofeńowym i wysłaó ją ponownie do Zamawiającego. W przypadku
n ie dokona n ia a ktua iz acii złożona elektron iczna ofeńa pozostaje wiąŻąca.
l

xx.

P

rzetw arzan i e da nych oso bowych

zart' 13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie

iw

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A/VE (ogÓlne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE'L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, ZamawiĄący

informuje,

iŻ:

Administratorem danych osobowych \Ątlkonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich iąl-gąo) przy ul. gen' J. ziętkd,wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,

X

\AłdziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS

towarÓw

i usług
0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633; BDo000012274,e-

2.
3.

a)
b)

c)
d)
4.
5.

Administratorem.
mail:sekretariat@weqlokokskraj.pl,ww.weglokokskraj.pl,zwanydalej
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. : adres 41905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: iod@weglokokskrai.pl, tel. 32 71816 67.
Dane Wykonawcy przeftrcrzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;

Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.
Przetwarzanie przekazanych przez \Afukonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantÓw
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.
Przebltarzanie danych osobowych \Afukonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)RoDo.
Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłkijest koniecznoŚÓ przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamÓwienia.
6.

7

B.

I

Dane \Ą!konawcy Są rÓwnież przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzebatakŻe w celu dochodzenia iwindykacji należnoŚciw oparciu
o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
PzeM,tarzanie powyŹszych danych osobowych jest niezbędne rownieŻ do wykonania ciąŻącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlności z ustawy o podatku dochodowym od
osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art' 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe \Ałkonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą powyzszych
celÓw. Administrator moŹe udostępnić dane osobowe \Ąlkonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi
zzakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rowniez udostępniane podmiotom
upowaŻnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymiAdministrator
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
zamowienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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1o. Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.

11. \Ąłkonawca prawo wniesienia skargido lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ
Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 7181667
lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ
przeM,tarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

12. Wykonawca zobowiązuje się poinformowaÓ w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby
tizyczne kierowane do realizacji zamowienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnoŚc gospodarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawańe są w składanej ofercie lub

a)
b)

13'

jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, o:
fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) - (jeŻelidotyczy)
Zgodnie z art''14 RoDo \A/ykonawca zobowiązuje się wykonaÓ w imieniu Administratora (Zamawia1ącego)
obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktÓrych mowa w ust. 12, przekazując im treŚÓ klauzuli
informacyjnej, o ktorej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym osobom \Ą/ykonawcę jako ŹrÓdło
pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (Zamawia1ący\-( jeŻeli
dotyczy)

14. Podanie przez \Ar}konawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

XXl. lnformacje dodatkowe

'
2'
3.
1)
2)

CałośÓ postępowania prowadzona jest w języku polskim' dotyczy to rÓwnieŻ wszelkiej korespondencji oraz
porozu m iewan ia się pom iędzy Zamawiający m, a \Ań7 kon awcą.
Komisja przetargowa moŻe Żądać od WykonawcÓw wyjaŚnień dotyczących treści złozonych ofeń.
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa \AłkonawcÓw, ktorzy w terminie składania ofert:
nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentow,
złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w okreŚlonym
terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie

4.
1)

oferty.

1

2)

Składanie dokumentÓw przez Wykonawcę, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę (w przypadku procedury
odwrÓconej):

Komisja Przetargowa wzywa Wykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę do złoŻenia stosownych

dokumentÓw w okreŚlonym terminie, chyba, Że pomimo ich złozenia konieczne byłoby uniewaŻnienie

postępowania lub odrzucenie oferty.

oświadczenia lub dokumenty złoŻone przez Wykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę winny
potwierdzac:

a) spełnianie warunkÓw udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
b) ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunkÓw określonych w
slWZ/lWZ na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień złoŻenia.

5'
6'

Komisja przetargowa uprawniona jest do odstąpienia od ządania od \Ą/ykonawcy dokumentÓw i oŚwiadczeń
wynikających z Regulaminu lub slWZ/lWZ jeŻeliZamawiający jest w ich posiadaniu albo może uzyskaĆ je
z powszechnie dostępnych i bezpłatnychbaz danych.
Dokumenty i oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaĆ spełnienie przez \Afikonawcę
warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań

określonych przez Zamawiającego na dzień Wyznaczony

7.
1)
2)
8.

pzez Komisję

Przetargową, jako dzień

uzupełnienia.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym V\Ąkonawcę,
inne omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym \Afukonawcę i
wyznaczĄąc termin na Wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja zmian wynika z
wyjaśnień udzielonych przezwykonawcę na podstawie ust. 4.
Zqodnie z $ 39 ust.1 Reoulaminu dokumentacja z postepowania nie podleqa udostepnieniu
na zasadach okreŚlonvch w przepisach o dostępie do informacii publicznei.

XXll. Tryb ogłoszenia wyników postępowanla.
osoby upowaŻnione informują Wykonawcow, w formie przewidzianej w S|WZ o sposobie rozstrzygnięcia
postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie
www.weqlokokskrai.pl
Se
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lnformacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania zawiera informacje o:
\Ą/ykonawcach, ktorych oferty wybrano,
\Ąrlkonawcach, ktÓrych oferty zostały odrzucone wskazując podstawę wynikającą
z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,
Wykonawcach, ktÓrzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz
uzasad n ien ie faktyczne,
uniewaŻnieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie
faktyczne.
udzielenie ZamÓwienia,
Decyzje podejmowane przez Zamawiającego W toku postępowania

2.
1)

2)
3)

4)

o

3.

w tym o odrzuceniu ofeń, wykluczeniu \AłkonawcÓw czy unieważnieniu postępowania są ostateczne
i nie podlegajązaskażeniu. Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu jak i mającym zamiar wzięcia
udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie przysługują W stosunku do Zamawiającego

jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu'

xxll!.

1.
2.

Postanowienia końcowe.

Z tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują Żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniemofeńy oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

I

2.
3.

4.
5.
6.

7
8.
9.

Załączniknr 1
Załączniknr 2
Załączniknr 3
ZałącznikNr 4
Załączniknr 5
Załączniknr 5 a
Załączniknr 6
Załaczniknr 7
Załączniknr 8

SzczegÓłowy zakres zamowien ia

Formularz ofertowv
Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrÓw
technicznvch
dostaw
\Ąfu kaz wvkonanvch/wvkonvwanvch
oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy do uŻytku w podziemnych
wvrobiskach qÓrn iczvch
oŚwiadczen ie dotyczące przedmiotu ofeńy
oŚwiadczenie \Afukonawcv wspolnie ubieqaiaceqo się o zamÓwienie

oświadczenie\Afu konawcy-dane do umowy
lstotne postanowienia, ktore zostana wprowadzone do umowy

Sekretan Komisji: Betyna Zedlewska
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
opis przedmiotu zamówienia" : Dostawa elementów urządzeń łącznościgłośnomówiącejdla
potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. KWK Bobrek _ Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa
316-2).

Podział przedmiotu zamówienia na zadania:
Szacunkowa
dostaw

NAZWA PRzEDMloTU zAMÓWlENlA

Lp.

llośó

Jm

'1,000

szt

Jm

3

WYŁĄcZN lK WAJL-o7 50MA 15V lP-65 BLoKADY NAPĘDU
WŁĄcZNlK AWARYJNY lsKRoB EZPIECZNY IWA-2E lOOMA 24V AC IP-56 3 STYKI
PRZEŁĄCZN E 1 50-1 6911 -lQ+40C Z PRZEPUSTAM| W ŚclRrucr GÓRNEJ Do
PoŁAcZEN lA Z SYGNAL|ZAToREM PEGRAL
WYŁĄCZNlK EWA_D 6MA 5-60V lsKRoBEZPlECZNY AWARYJ NY IP-54 ELTEL

14,000

szt.

4

WYŁĄCZNlK EWA-M 6MA 5-60V lSKRoBEZPlECZNY AWARY JNY IP-54 ELTEL

11,000

szt.

5

SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY BTH-SO

0 00

szt.

6

PŁYTKA STERoWANlA PSGK - 01/2

1

2

PŁYTKA

lRS-02/2

8

PŁYTKA

lTR

I
10

\

DC tP54

ŁĄczNoscl

1

1,000

sYsTEM UGs-01/2

szt.

3,000

szt.

3,000

szt.

SYGNAL|ZAToR ŚWlETLNo-AKUSTYCZNY SDL-99/1 WYK.2 15V lP-54

2,000

szt.

SYGNAL|ZAToR AKUSTYCZNY GŁoŚNoM Ówl4cv sAG-E 56MA 6l12v 100DB lP-54
ELEM ENTY ŁĄCZNoŚc l wzDŁUŻ oDSTAWY U RoBKU

5,000

87.296

87'3o4 SYSTEM UGS-0'1/2

12

BI-SGK
BLOK BI-SGW

13

szY BKozŁĄCzE

14

ZESPoŁ WlELoFUNKCYJNY zBl 81.260 SYSTEM ŁĄczNoŚcl GŁoŚN oMÓWĄc

15

ZESPÓŁ WlELoFUNKCYJ NY

16

ZESPÓŁ STERUJĄCY GŁoŚNlKlEM MlKRoFoNoWYM

17

ZESPoŁ ZAS|LAJĄCY lSKRoBEZPlEczNY

18

ZESPÓŁ FUKCJoNALNY KoNTRoLl LlNll l BLoKAD

19

SYGNALIZATOR SGK-01/2

20

SYGNALIZATOR SGW-g 9/1 GŁoŚNoMÓWĄcY
UGS

11

\

1 35OMA 12-1 5V

87.303 SYSTEM

GŁoŚNoMÓWĄc'

7

1

szt.

4,000

BLOK

Sekretaz Kom

M

i

szt.

70.54112

SYSTEM UGS-10

30,000

szt

70.53912

SYSTEM UGS-10

10,000

szt

10,000

szt

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

81'264 SYSTEM UGs-99/1

5,000

szt.

ZF

5,000

szt.

2,000

szt.

o STKU

70.588/K SYSTEM UGS-10

JĄc E ZG H -3

ZZS
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81.262 SYSTEM

zl

ŁĄczNoŚcl GŁoŚNoMÓWlĄc

ZGM

81.263

sYsTEM UGS-99/1

81,266 SYSTEM UGS-99/1

MoWlĄcY KRAŃCoWY SYSTEM UGs
WYŁĄCZAJĄCY SYSTEM UGS SYSTEM

5,000

str. 13

szt.

21

5YGNAL1ZAT9R SGW-otlz oroŚruovlÓwtącv
UGS

WYŁĄcZAJĄcY SYsTEM UGs SYSTEM

ĘKoW/ SYSTEM UGs

20,000
2,000

22

SYGNALIZATOR SDL-04

23

ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY Z GENE RATOREM EZI-IZKOSIED 4BOMA 42V AC SOHZ
IP-54 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAG.94 ELTEL

2,000

24

SKRZYN KA ROZDZI ELCZA ISKROBEZPI ECZNA SRI-O3ET 4A 95V IP65 SYSTEM

2,000

25

26

STEROWANIA ELTECH

o,45A 3,1W 11-15V sYsTEM ŁĄczNoscl
SYGNAL|ZACJ| l BLoKADY UGS-10 ELEKTRoMETAL clESZYN

9,000

,sAH o,45A 3,1W 14-15V sYsTEM ŁĄczNoscl
cł-oŚt totvlÓWlĄc EJ sYG NAL|ZACJ l l BLo KADY U Gs-1 0 ELEKTRoM ETAL c ESZYN

2,000

oroŚuouÓWĄcEJ

szt.

szt.
szt.

szt

szt

szt.

l

27

ffiÓgflVlH

1,45A3,12w 12,6V URZĄDZENIE UGS

28

zRÓoto ZASILANlA 9zzl-1'5l03/MH 1,45A3,12w

29

zRÓoto ZASILANlA ZZl- 12E

30

sKRZYNKA roŃcowR sK-01/2 URZĄDZENlE UGs

31

SKRZYN KA WYŁĄoZAJĄoA SW-o

32

zEsP ÓŁ

33

ouÓwlĄcy xRRŃcounr sGK-10/1 WWYKoNAN|U ZE
SYGNALIZATOR
zŁĄCzAMl TYPU zGH-3 SYSTEM ŁĄCz ruoŚcl croŚruouÓWĄcEJ sYGNALIZAcJl
BLOKADY UGS-1 O ELEKTROMETAL CIESZYN

zE

81 .261

9V URZĄDzENIE U G5-86

0,6AH 12V lP-30 '1'15X44X60MM URZĄDZEN|E sAG

1

12

URZĄDZEN l E UGS

sYG NALIZAToR sG

K-0 1

l2lugs-01

18,000

szt.

8,000

szt.

'12,000

szt.

9,000

szt.

1,000

szt

5,000

szt

1

12

szt.
l

1,000

34

sYGNALIZAToR ŚclANoWY oroŚruovlÓwl AcY WYŁACZAJACY SGW-S-10/1 W
WYKoNAN lU zE zŁĄcZAMl TYPU ZGH-3 SY stevl rĄczruoŚil otoŚruonłÓwl4c r.l
SYGNALIZACJI I BLOKADY UGS-10 ELEKTROMETAL CIESZYN

5,000

35

SKRZYNKA WYŁĄCZAJĄCA SW-l0/1 W WYKoNAN|U zE zŁĄczAMl TYPU zGH-3
SYSTEM r4czruoŚcl oroŚnovlÓwącr.l sYGNALlZAcJl l BLoKADY UGS-10
ELEKTROMETAL CIESZYN

4,000

36

p RzrwÓ o P RzY ŁĄCzE N ov\^r z \^tTY CZKAM l zG H_3 30' 1 -40 M B 70.559t11 SYSTEM
rączlrtoŚc l croŚuovlÓwącr.l sYG NAL|ZACJ l l BLoKADY UGS-1 0 ELEKTRoM ETAL
l

szt.

szt.

szt.

5,000

CIESZYN

37

38

39

WPUST KABLOWY DP 1 4-21 7 1.832 SYSTEM ŁĄczNoŚcl GŁosNoMoWĄcEJ
SYGNALIZACJI I BLOKADY UGS ELEKTROMETAL CIESZYN

70,000

WTYK szYBKozŁĄcz^ cH_1 1 9-6 Aoc. 1 99' 1 00 SYSTEM ŁĄczNoscl
oroŚNonłÓWĄcEJ sYGNALIZAcJl l BLoKADY UGS-1 O ELEKTROMETAL CIESZYN

30,000

lAzDo szY BKozŁĄCz^ LUToWAN E c H-1 1 9-6 Aoc. 1 99'200-0 1 SYSTEM
tącznoŚcl croŚruouÓwącr.l SYGNALlzAcJl l BLoKADY UGS-10 ELEKTRoMETAL
GN

szt

szt.

szt.

40,000

CIESZYN

40

GN lAZDo szYBKozŁĄcz^ PoDKRĘoAN E cH-1
rączt'loŚcl otoŚru ouÓwtąc r.l SYGNAL|ZACJ

9-6 Aoc 199.400-01 SYSTEM
l l BLoKADY UGs-1 0 ELEKTRoM ETAL

1

'10,000

CIESZYN
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ll. Wymagania prawne i wymagane

1.
2.

parametry techniczno-użytkowe;
Wyrob musi spełniaÓ wymagania aktualnie obowiązujących rozporządzen, dyrektyw oraz norm
zharmonizowanych.
Przedmiot zamÓwienia musi byÓ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych,
materiałowych, wykonawczych oraz posiadac czytelne i tnłałeoznakowanie.

oświadczenia i dokumenty wymagane w celu potwierdzen!a spełnienia przez oferowane dostawy
wymagań okreśIonychprzez Zamawiającego :

ilt.

1.

oświadczenia i dokumenty które należy załączyć do ofeńy:
1) wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów techniczno - uzytkowych oraz wymaganych
dokumentÓw przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ
2) oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy - oświadczenie \Ąkonawcy, a w przypadku ofeńy wspÓlnej
Pełnomocnika, iŻ oferowany wyrob spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie
wprowadzania na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gÓrniczych w warunkach
istniejących zagroŻeń- dotyczy części zamowienia nr: 1-5, 9-10, 19-31, 33-35. zgodnie zZałącznikiem
nr 5 do SIWZ,
3) oświadczenie producenta lub upowaŻnionego przedstawiciela, iŻ oferowany wyrÓb spełnia wymagania
prawa polskiego i lJnii Europejskiejw zakresie wprowadzenia na rynek - dotyczy częścizamÓwienia nr:
6-8, 11-18, 32, 36-40. zgodnie zZałącznikiem nr 5a do SIWZ

2. oświadczeniai dokumenty do złożeniaprzez Wykonawcę' ktory złożynajkorzystniejszą ofeńę na
wezwan ie Zamawiaiacego:

1)

Kopia certyfikatu badania typu WE na zgodnoŚi z Dyrektywą: 94/9lWE ATEX lub 2014/34/UE
wydaną przez jednostkę notyfikowaną określającą możliwośćzabudowy urządzenia w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego - dotyczy części zamÓwienia nr: 1-5, 910, 19-31,33-35.
WzÓr deklaracji zgodności lub świadectwo zgodności / świadectwo jakości- dotyczy części
zamowienia nr: 1 -5, 9-1 0, 1 9-31, 33-35.
lnstrukcja obsługi lub kańa katalogowa w formie elektronicznej- dotyczy częŚci zamÓwienia nr: 1-5,
9-10, 19-31,33-35.

2)
3)

UWAGA:
a) Ceńyfikaty przedstawione przez \AĄlkonawcę w ofercie muszą byÓ wazne w dniu składania ofeń'

b) W przypadku braku WaŻnościzłoŻonego wrazz ofertą certyfikatu na cały okres realizaĄi zamÓwienia,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc do Działu Logistyki Materiałowej (PHPL)' WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, aktualny - obowiązujący
certyfikat. Dostarczony ceńyfikat musi dotyczyc wyrobu zaoferowanego pŻez Wykonawcę w ofercie
przetargowej.
c) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, ktÓry przedstawił dokument, ktÓry stracił waznośĆpo wyborze
ofeńy, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył ceńyfikatu zgodnie z pkt b), zawarcie umowy będzie
niemoŻliwe z plzyczyn lezących po stronie Wykonawcy

lil.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyó wlazz pzedmiotem zamówienia (eżelidotyczy).

1.
2.
3.
4.

Dokument wydania materiału ( WZ).
Deklaracja zgodnoŚci lub Świadectwo zgodnoŚci/ Świadectwo jakoŚci- dotyczy części

WĘGLoKoKS

zamówienia nr: 1-5, 9_10' 19_31' 33_35.

lnstrukcja obsługi lub karta katalogowa - dotyczy częścizamówlenia nr: 1-5,9-10' 19-31'

Dokumentgwarancyjny.

33-

35.

Qn
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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca
i'.

Pełna nazwa Wykonawcy
Forma prawna

Siedziba Wykonawcy (adres)
Kraj
Kod pocztoM,y, miasto
Poczta

Województwo
NIP

ON

Uczestnicy Konsorcjum fieżeli dotyczy)
Nazwa firmy / forma prawna

Adres siedziby

NIP / REGON
NIP:

Lider:

REGON:
NIP:

Uczestnik:

REGON:
NIP:

Uczestnik:

REGON
NIP:

Uczestnik:

REGON:

lmię inazwisko

Osoba

e-mail

Telefon

prowadząca postępowanie
upoważniona do składania
ofert w aukcji

ofeńa do: WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w:
41-940 Piekary śIąskieu|' Gen. Jezego Ziętka
W związku z ogłoszeniem postępowania o udziełenie zamowienia w trybie postępowanie niepubliczne p rzeta rg n ieog ra n iczo ny ptj

Dostawa elementów urządzeń łącznościgłośnomówiącej
dIa potrzeb WĘGLOKoKS KRAJ Sp. z
o.o. KWK Bobrek _ Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 316-2|, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamóWienia zgodnie z Wymaganiami okreŚlonymi przezZamawiĄącego W Specyfikacji
lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia za cenę:
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z'Ę(znlk nl:2

NUmel pottlpow.nlaI PRŻu2a43

część

'amóillenla

nr

llość

1

1.1

WYtĄczNlK WAJL'07 50MA 1 5v lP-65 BLoKADY NAPĘDU

'LZ

WYŁĄczNlK AWARYJNY lsKRoBEzPlEczNY lWA-2E
1 00MA 24V Ac lP_56 3 sTYKl PRzEŁĄczNE 1 50-1 80N
2o+4oc z PRzEPUsTAMl W śchNcE GÓRNEJ Do

PoączENlA

1,000 szt.

zł

zl

4000 szt.

zł

zl

'14000 szt.

zł

zl

l,000 sŻt.

zł

zl

'l,000 szt.

zl

zl

1,000 szt.

zl

zl

_

5_60V

lsKRoBEzPlEczNY

AWARY.INY IP.54 ELTEI

1.4

WYączNlK EwA_M 6MA 5.60V lsKRoBEzPlEczNY
AWARYJNY IP.54 ELTET

1.5

SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY BTH.SOl'1 350MA
1 5V DC tP54

PŁYTlG sTERoWANlA PSGK

1,6

netto

z sYGMLlzAToREM PEGRAL

VvYącŻNlK EWA_D 6MA

1,3

wartość
netto

cenaledn.

_

01 /2

1

1

2.

87.303 sYsTEM

ączNoścl GŁośNoMÓWĄc.

1,7

PŁYTKA lRs.02/2 87'296 5YSTEM U65'01/2

3,000 szt.

zł

zl

t.8

PŁYTKA IIR 87.304 sYsTEM UGs-01 i2

3,000 szt.

zl

zl

2,000 szt.

zł

zl

5,000 szt.

zl

zl

30,000 szt.

zl

zl

I

0,000 szt.

2l

zl

1

0,000 szt.

zl

zl

5,000 szt.

zl

zl

5,000 szt.

zl

zł

5,000 szt.

zł

zl

5,000 szt.

zł

zl

5,000 szt.

zl

zl

2,000 szt.

zl

zl

5,000 szt.

zl

zł

zl

5YGNAtlzAToR śWlETLNo.AKUsTYczNY 5DL_99/1

1,9

wYK.2 15V tP.54

sYGNAtlzAToR AKUsTYczNY cŁośNoMÓwl4cv

't.10 56MA 6/12V 'l ooDB lP_54 ELEM ENTY
WzDŁUŻ oDSTAWY URoBKU
1.11 BLOK BI.5GK 70.541 T2 SYSTEM

tĄczNoścl

UGS.l

1,12 BLOK BI.SGW 70.539/2 SYSTEM UGS-1

l .2 słBKoZączE MosTKU'|ĄcE

""

1

.14

.

..

''''

ucs-to

zEsPÓŁWlELoFUNXCYJNY

zGH_3 70'588/KsYsTEM

zzs 8l'262 sYsTEM

tĄczt'loścl crośNoMÓwĄc,

sTERUJĄCY GŁośNlKlEM MlKRoFoNoWYM zGM

ucs-99/l

. " - zEspÓŁzAslLAAcY
sYsrEM ucs-99/r

lsKRoBEzPlEczN\ zl81.264

. " - zEspÓŁ FUKcloNALNY KoNTRoLl

'''"

1.1

9

1'^

"'-

1

.21

O

ączNoŚcl GŁośNoMÓWąc.

" " 8t.263 sYsttM

'

O

zE5PÓŁ wlE LoFU NKcYlNY zBl 81.260 sYsTEM

. " _ zEsPÓŁ

'''

słc-e

gt.zo6

svstev ucs.gglr

LlNll l BLolGD ZF

sYGNAL!zAToR 5GK.o1 /2 Gł.ośNoMÓWlĄcY
KRANCOWY SYSTEM UGS

sYGNALlzAToR scw.99/1 GŁośNoMÓWlĄcY
WYłĄczAJĄcY sYsTEM U6s sYsTEM UGs
sYGNAL|zAToR sGW-o1/2 GŁoŚNoMÓWlĄcY
WYączAJĄcY sYsTEM UGs sYsTEM UG5

zl

20,000 szt.

1,22 5YGNAL|ZAToR sDt-o4 DŹW|ĘKoWY 5Y5TE|\4 UGs

2,000 szt.

zł

ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY Z GENEMTOREM EZI.
1.23 1 zKOS/ED 480MA 42VAC 50HZ rp-54 SYGNALTZATOR
AKUSfiCZNY SAG-94 ELTEL

2,000 szt.

zł

zl

2,000 szt.

zł

zl

l

8,000 szt.

zl

zl

l

2,000 szt.

zł

zl

8,000 szt.

zł

zl

8,000 szt.

zł

zl

2,000 szt.

zł

zl

9,000 szt,

zł

zl

1.24

sKRłNKA RozDzlELczA lsKRoBEzPlEczNA

sRl.03ET 4A

95V IP65 SYSTEM STEROWANIA ELTECH

o,45A 3, 1 W l 1 -1 5V
żnÓoto zestrerun 3zzl-5l 1 4,5
^H
sYGNAL|ZACJl
1.25 sYsTEM ł4czNośclGŁośNoMÓWlĄcEJ
BLoKADY UGs_l 0 ELEKrRoMETAL clEsłN
1

ŹnÓoro
'26 sYsTEM

znsluNlł 3zzl-5t2 4,5AH o,45A 3,'1W 14_15V
ączNoścl GŁośNoMÓwlĄcEJ sYGNAtlzAcJl

BLOKADY UGS..I

. ^- żRÓDŁo zAsttAN

''t'

.
'

^^

'o

.'"
'"
'

uRz4DzENrE

O

ELEKTROMETAL CIESZYN

lA 9zzl-o,7/o3/lil H 1,45 A 3,1

ucs

ŹRÓDto zAsttANlA 9zzl.1,5/o3/l/{H 1,45A
unz4ozENre ucs-86

3,'1

2w 1 2,6v
2W

'1

9V

ŹRÓDŁozAsItANlA zzl-12E 0,6AH 12VlP-30
l l sxałxsovv URąDZENIE sAG

l.30 SKRZYNKA KoŃcoWA sK.01/2 URąDZEN|E UGs

1
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2443

UGs
sw"oll2 UuĄDzENlE
].31 sKRZYNK^ wYLĄcaJĄc^
1 1> 7FŚPół 7F al-2C)1 sVGNAl lzAToR sGK-ol/2/\!Gs-o1/ż
KMŃcowY
sGKsYGNAl lzAToR GtoŚNoMówlĄcY
zE zt cz^MlTVPU zGH 3 SYSTEM
, , r r o/1 w wKoNANlu
"-'- tĄczNoścl GLoŚNoMÓWlĄcEl
sYGNALlzAcJl l
BLOADV UGS-1 O ELEKTROMETAL CIESZYN
śclANoW GŁoś NoMÓwlĄcY
sYGNALlzAToR
zF
sGw-s_1ol1 w WKoNANll'
WłĄczAJĄcY
1.34 zł_ĄczAMlryPU
z6H_3 5Y5TEM ł_Ą'czNoŚcl
sYGNALlzAcjl
l Bl_oMoY uGs_1o
GŁośNoMówlĄcEJ
EI.EgROMEAICIESZYN
WtĄczAJĄcA
sW-1 o/1 W WYKoNAN|U zE
sKlrzYNg
PU
ŻGH.3 sYsTEM LĄczNoścl
zŁĄczĄMliY
, -,'
''''
l BLoMDY UGs_1o
sYGNALllAcJl
GŁośNoMówlĄcEJ
ELEffiROMfrAL
CIESZYN
zGl{_3 30,12 MYczGMt
PRzEwÓD PRzYtĄczENlowY
_ _ 4oMts /0,5'9/1 1 sYsl EM łJĄczNoŚcl
l. 'J('
UGs-1o
sYGN^LlzAcJl l BLoaDY
ceośruowówlĄcEl
CIESZYN
ELEfiROMETAL
wPUsT MBLoWY D l' 1 4-21 7 1.a32 sYsTEM t4czNoścl
UGs
sYGNALlzAcJl l BLo&bY
1 .37 GLośNoMówlĄcEJ
FI FCROMFTAI.
CIFSTYN
cH-1 1 9_6 Aoc.1 99.1 oo sYsTEM
WIYK szYtsKozLĄ'czA
sYGNALlzAcJl l
1'3a U\czNoścl GŁośNoMÓwlĄcEJ
BLOgDY UGS.1O ELEffiROMETAL CIESZYN
LuToWANE cH-1 1 9-6
GNlAzDo sŻYBKozŁĄczA
. -ó Aoc.1 99.2oo 01 sYsTEM tĄczNoścl
''-" Gr ośNÓMÓwlĄaFJ
sYGNAt'l7AcJl l Rl oKADY tJGs-1o
ELEffiROMETAL CIESZYN
PoDKRĘcANE cH_1 1 9'6
GNlAzDo szYBKoztĄczA
01 SY5TEM ŁĄczNoŚcl
. '^ Aoc.!99.4oo
UGs-lo
sYGNALlZAcJl l tsLoquY
'''" GLoŚNoMÓwlĄcEJ
CIESZYN
ELECROMETAL

1

zł

1,ooo szt,

1,OOO

zł

szt.

5,ooo Śzt.

zl

4.ooo sŻt.

Żl

?l

5,ooo sżt.

zł
30,OoO 3zt.
40,OOO szt.

żl

o,ooo szt.

źl

1

zł

Faż.m w.ńość częś.l n' r

ŁąGzna wartość oferty

1.

2ł

netto

oświadczam,żeWykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku ofeńy wspólnej kaŻdy \Alkonawca
składający ofertę wspÓlną:

- podałem cenę ofeńowąoraz stawkę jednostkową, ktÓra zawiera wszystkie koszty, ktore będą poniesione

w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,

- akceptuję proponowany przezZamawiĄącego termin płatnościwynagrodzenia naleŹnego na podstawie

umowy, ktory wynosi do 60 dni kaIendazowych od daty wplywu faktury do Zamawiającego
wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np' odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego
przez Zamawiającego.
- oferuję termin realizacjizamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SIWZ,
- oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich,
- oferowany pzedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w Załączniku nr 1 do SlWZ,
- zapoznałem się z Sl\AZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktore zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastzeŻeń,

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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- zapoznałem się z Wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o'o.,

ogÓlnymi warunkami realizacji dostaw ()WRD) _ Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamÓwień

orazlnstrukcjądlaWykonawcÓw,zamieszczonyminastronie,

orazŻe w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie \Alkonawcy z ww.

lnstrukcją.
2.

3.

oświadczam,Że\A/ykonawca składający niniejszą ofertę,

a w przypadku ofeńy wspolnej kazdy \Atlkonawca

składający ofeńę wspÓlną, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w S|WZ oraz nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczeniaz postępowania określone w SlWZ.

oświadczenie podmiotów składających wspólną ofeńę
oŚwiadczam w imieniu WykonawcÓw składających ofeńę, Że w przypadku zawarcia umowy na wykonanie
przedmiotu zamÓwienia, Wykonawcy składający wspólną ofeńę będą ponosic solidarną odpowiedzialnośÓ
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiązania.

4.

oświadczam,Żejestem związany ofertąprzez okres 60 dni.

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

vVYKAz PARAMETRoW TEcHNIczNo - UŻYTKoVI/YCH oFERoWANEGo
PRzEDMtoTU zAMoWI EN IA, SPEŁN lEN tA VVYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
zAŁĄczo NYc H Do KU M E NToW PoTWl E RDzAJĄcYc H s P EŁN !A N l E PPzEz
o FE RowA N E DosTAWY vVYMAGn Ń o xneŚ Lo NYc H PRzEz zA MAWIAJĄc EGo

l.

Parametry techniczno

- użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:
Oferowan
e przez

NAZWA PRzEDMloTU ZAMÓWEN|A

Lp.

Wykonaw

ce Tak/Nie
1

2

3

4
5
6

WYŁĄCZN|K WAJL-o7 50MA 15V lP-65 BLoKADY NAPĘDU
WYŁĄCZNlK AWARYJNY lSKRo BEZP|ECZNY |WA-2E 100MA 24v AC lP-56 3 STYK| PRZEŁĄCZNE
150-180N -20+40C Z PRZEPUST AMl W ŚclRtrlce GÓRNEJ Do PoŁĄcZENlA Z
SYGNALIZATOREM PEGRAL
\^^/ŁACZNlK EWA-D 6MA 5_60V lsKRoBEZPlECZNY AWARYJNY lP-54 ELTEL
WYŁĄCZN|K EWA-M 6MA 5-60V |SKRoBEZP|EoZNY AWARYJNY lP-54 ELTEL
SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY BTH.SO11 35OMA 12-15V DC IP54
PŁYTKA STERoWANlA PSGK

-

01l2

87'303 SYSTEM

ŁĄczNoŚcl GŁoŚNoMÓWlĄc

lRS-02/2

87 '296 SYSTEM UGS-01/2
87.304 SYSTEM UGS-01/2

7
8

PŁYTKA
PŁYTKA

9

SYGNAL|ZAToR ŚWETLNo-AKUSTYCZNY SDL_99 11 WYK2 15V lP-54
SYGNALIZATOR AKU STYoZNY GŁoŚNoMÓWlĄcY SAG-E 56MA 6/12V ',l00DB lP-54 ELEMENTY
ŁAcZNoŚc l WZDŁUŻ oDSTAV\|Y U RoBKU
BLOK BI-SGK 70,54112 SYSTEM UGS-10

10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
21

22

23
24
25
26
27
28

29
30
31

32
33

BLOK

lTR

BI-SGW

70.53912

SYSTEM UGS-10

SZYBKoZŁĄCZE MoSTKUJĄCE ZGH-3
ZESPÓŁ W|ELoFUNKCYJNY

zBl

70.588/K SYSTEM UGS-10

81'260 SYSTEM

ŁĄczNoŚcl GŁoŚNoMÓWlĄc

ZESPÓŁ WlELoFUNKcY JNY ZZS 81.262 SYSTEM ŁĄczNoŚcl GŁoŚNoMÓWlĄc.
ZESPÓŁ STERUJACY GŁoŚNlKlEM MlKRoFoNoWYM ZGM 81.263 SYSTEM UGs-99/1
81.264 SYSTEM UGS-99/1
ZESP ÓaŻ^s LAJĄCY lSKRoBEZPl ECZNY Zl
ZESPÓŁ FUKCJoNALNY KoNTRoLl LlNll l BLoKAD ZF 81.266 sYsTEM UGS-99/1
SYGNAL|ZAToR SGK-01/2 GŁoŚNoMÓWlĄCY KRAŃCoWY SYSTEM UGS
SYGNAL|ZAToR SGW-99/1 GŁoŚNoMÓWlAcY WYŁĄCZAJĄCY SYSTEM UGs SYSTEM UGs
SYGNALIZATOR SGW-o1/2 GŁoŚNoMÓWĄcy WYŁĄCZAJĄoY SYSTEM UGS SYSTEM UGS
SYGNAL|ZAToR sDL-04 DZW|ĘKoWY SYSTEM UGs
ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY Z GENERATOREM EZI-12KOSIED 48OMA 42V AC 50HZlP-54
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAG-94 ELTEL
IE
ISKROBEZPIECZNA SRI-O3ET 4A 95V IP65 SYSTEM STEROWANIA
SKRZYNKA
l

ELTECH

4'5AH o,45A 3,1W 11-15V SYSTEM ŁĄCZNoŚcl
ZRÓDŁo ZAS|LAN|A 3ZZl
GŁoŚNoMÓWlAcEJ SYGNAL|ZACJl l BLoKADY UGS-10 ELEKTRoMETAL clESZYN
ZRÓDŁo ZAS|LANlA 3zzl-5l2 4,5AH 0,45A 3,1W 14-15V SYSTEM ŁĄcZN oŚcl
GŁoŚNoMÓWlAcEJ SYGNAL|ZACJl l BLoKADY UGs-10 ELEKTRoMETAL clESZYN
ŹRÓDŁo ZAS|LANlA 9zzl-0,7lo3lvH 1,45A 3,'12W 12,6V URZĄDZENlE UGS
ZRÓDŁo ZAS|LANlA 9zzl-1,5l03lMH 1,45A 3,'12W 9V URZĄDZENlE UGs-86
ŹnÓoł-o ZASILANlA zzl-t2E 0,6AH 12V lP-30 115X44X60MM URZĄDZENlE SAG
SKRZYNKA KoŃcoWA sK-01/2 URZADZENlE UGS
SKRZYNKA WYŁĄCZAJĄCA SW-01/2 URZĄDZENlE UGS
ZESPÓŁ zE 81.261 SYGNAL|ZAToR sGK-01/2/UGS-01/2
SYGNAL|ZAToR GŁoŚNoMÓWlĄcY KRAŃCoWY SGK-1 0/1 W WYKoNAN U ZE ZŁĄCZAM
zGH-3 sYsTEM ŁĄczNoŚcl GŁoŚNoMÓWlĄcEJ sYGNALlZAcJl l BLoKADY UGs-10
l

l

TYPU

ELEKTROMETAL CIESZYN

Se kreta
\

\

n
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P
WYŁĄoZAJĄoY SGW-S-10/1 W WYKoNANlU ZE
zŁĄCz^Ml TYPU ZGH-3 SYSTEM ŁĄczNoŚcl GŁoŚNoMÓWĄcEJ SYGNAL|ZAoJ| l BLoKADY
UGS-1 O ELEKTROMETAL CIESZYN
SKRZYNKA WYŁĄCZAJĄoA SW-1 0/1 WWYKoNAN|U zEzŁĄCzAMlTYPU zGH-3 sYsTEM
ŁAcZNoŚcl GŁoŚNoMÓWlĄcEJ SYGNALIZACJI I BLOKADY UGS-10 ELEKTROMETAL CIESZYN
PRZEWÓD PRzYŁĄCzENloWY z\MYczK^MlZGH-3 30,1-40MB 70.559l1't SYSTEM ŁĄcZNoScl
SYGNAL|ZAToR ŚclANoWY GŁoŚNoMÓWlĄcY

34
35
36

GŁoŚNoMÓWAcEJ SYGNAL|ZACJl l BLoKADY UGS-10 ELEKTRoMETAL clESZYN
ST KABLoWY DP 14-21 71'832 SYSTEM ŁĄczNoŚcl GŁosNoMoWlĄcEJ SYGNAL|ZACJ|

37

l

BLOKADY UGS ELEKTROMETAL CIESZYN
WTYK sZYBKoZŁĄCzA CH-11 9-6 Aoc' 1 99. 1 00 SYSTEM ŁĄczNoscl GŁosNoMoWlĄcEJ
SYGNALIZACJI I BLOKADY UGS-10 ELEKTROMETAL CIESZYN
GN lAZDo SZYBKoZŁĄCZA LUToWAN E cH- 1 1 9-6 Aoc. 1 99.200-01 SYSTEM ŁĄcZNosCl
GŁoŚNoMÓWAcEJ SYGNAL|ZACJ| l BLoKADY UGS-10 ELEKTRoMETAL clEsZYN
GNIAZDo SzYBKoZŁĄcZA PoDKRĘoANE cH-1 1 9-6 Aoc. 1 99'400-01 sYsTEM ŁĄczNoscl

38

39
40

GŁoŚNoMÓWlĄcEJ

ll.

SYGNAL|ZACJl l BLoKADY UGS-10 ELEKTRoMETAL clESZYN

Przedmiot ofeńy spełnia wymagania prawne okreśIone przezZamawlającego w SIWZ.

1'

2'

oświadczam,że:
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osob trzecich. W przypadku wystąpienia pzez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem
przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia pzez zaoterowany przedmiot zamÓwienia praw
tej osoby, w tym praw wynikającychz tytułu własnoŚci przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia
(zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztÓw i wydatkÓw z tym związanych, wliczając w to koszty
zapłacone przezZamawiającego narzecz osob trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.
Przedmiot zamÓwienia jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych.

Załączone do ofeńy dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań

okreśIonych przez Zamawiającego.

1. oświadczenie producenta lub upowaŻnionego przedstawiciela, iŻ oferowany wyrob spełnia wymagania
prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach górniczych w warunkach istniejącychzagroŻeń - dotyczy częścizamówienia nr: : 1-5, 9-10,
19_31, 33-35., zgodnie zewzoremZałącznika nr 5 do S|WZ

2.

oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iŻ oferowany wyrÓb spełnia wymagania
prawa polskiego i Unii Europejskiejw zakresie wprowadzenia na rynek - dotyczy części zamówienia nr:
6-8, 11_18, 32, 36_40. zgodnie zewzoremZałącznika nr 5a do S|WZ
typu WE na zgodnoŚc z Dyrektywą: 94/9/WE ATEX lub 2014l34/UE wydaną
przez jednostkę notyfikowaną określającąmoŻliwoŚć zabudowy urządzeniaw przestrzeniach zagrożonych
wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego - dotyczy częścizamówienia nr: 1-5,9-10' 19-31'
33-35.
WzÓr deklaracji zgodnoŚci lub świadectwozgodności / świadectwo jakości- dotyczy częścizamówienia
nr: 1-5,9-10, 19-31, 33-35.

3. Kopia ceńyfikatu badania

4.

5. lnstrukcja obsługi lub kańa
10, 19-31,33-35.

IV.

3.

katalogowa w formie elektronicznej- dotyczy części zamówienia nr: 1-5, 9-

oświadczenia:
oświadczam,Że oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza
praw majątkowych osób trzecich' W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek
roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany pzedmiot
zamÓwienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własnościprzemysłowej, zobowiązuję się do
poniesienia (zwrotu ZamawiĄącemu) wszystkich kosztów i wydatkÓw z tym związanych, wliczając w to
koszty zapłacone przezZamawiającego na rzecz osób trzecich, ktorych prawa zostały naruszone'

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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Nr sprawv:

4.
1)
2)
3)

PRZZI2843

WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o'o.

oświadczam*** Że 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. 1913 t.j.) tj. spełniają łącznie trzy warunki:
(techniczny, technologiczny, organizacyjny
informacja ma
gospodarczą),
przedsiębiorstwa lub posiada wańość
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności'

charakter

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnoścobjęcia informacjitajemnicą przedsiębiorstwa
Ad. 1...

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

5' oświadczam,Że wyrÓb

oferowany jako rownowazny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego

w Załączniku Nr 1do S|WZ _ dotyczyl nie dotyczy (odpowiednie skreślic"").

V.

E-mail do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo

*

)

- wpisać własne dane

**

- odpowiednio skreślić

*** -wypełnić

jeżeli dotyczy

Sekretarz Kom isji: Betyna Zedlewska
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WĘGLo

Nr sorawv: PRŻZI2843

KRAJ So. z o-o.
Załącznik Nr 4 do

WYKAZ VUYKONANYCH/WYKONYWANYCH

SI|IVZ

DOSTAW

w okresie ostatnich tzech lat pzed upływem terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnlenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Nazwa i adres Wykonawcy:
Data: ...

Przedmiot zamówienia

Lp.

Wartośó
zamówienia
netto (PLN)

Data dostaw
(naleŻy podac: dd/mm/rrrr
lub okres

od dd/mm/rrrr do

Pełna nazwa odbiorcy
dostaw

dd/mm/rrrr)

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia nalezy rozumieÓ jego odbiÓr.
Do wvkazu nalezv dołaczvÓ dokumentv ootwierdzające, ze podane w wvkazie dostawy zostały wvkonane
należvcie lub sa wykonywane naleŻvcie.

-

- W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, \Ąrlkonawca składający ofertę zobowiązany
jest udowodnic Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacjizamÓwienia, w
szczegÓlnoŚci dołączĄąc w tym celu do ofeńy pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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PRZZI2843

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Załącznik Nr 5 do S|WZ

oświadczenie dotyczące pzedmiotu ofeńy-)

Wykonawca, a W przypadku ofeńy wspÓlnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa iadres)

Nazwa wyrobu

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

Producent wyrobu

Posiadane dokumenty, odniesienia:

oświadczenie producenta Iub upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany wyrób spełnia wymagania
prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku
w wyrobiskach w polach metanowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel
kamienny ze stopniem ,,d", ,,b" i ,,C" niebezpieczeństwa wybuchu metanu ofaz klasy ,,A''
i ,,B'' zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
oświadczam, że przedmiot zamowienia dostarczony będzie w opakowaniu
jednorazowym nie podlegającym zwrotowi'

n
lub
n

zwrotnym

--)

tj.:

(jeŻel i dotyczy Wypełn

i

a Wyko n awca określającrodz aj opakowan i a)

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

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

*)
**)

w razie potrzeby naleŻy wypełniÓ dla kaŻdej pozycji (zadania) oddzielnie)
zaznaczyć odpowiednio dla ferowanego wyrobu

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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Nr sprawv:

PRZZI2843

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Załącznik Nr 5a do SIWZ

oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy

1)

\Ałkonawca,

aw

przypadku ofeńy wspÓlnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa iadres)

2)

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

3)

Producent wyrobu

4)

Posiadanedokumenty,odniesienia

1. oŚwiadczam

z

pełną odpowiedzialnością,Że wyrob spełnia wymagania prawa polskiego

Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

i

Unii

2. oświadczam, Że przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie
podlegającym zwrotowi.*) lub oŚwiadczam, że przedmiot zamowienia dostarczony będzie w
**)

...

opakowaniu zwrotnym tj.: ...
(jezel i d otyczy \AĄl pełn ia \Ął konawca określającr odzaj opakowan ia)

...

.'

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie,
jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.
**) Niepotrzebne skreślic

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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Nr sprawv:

PRZZI2843

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Data

Miejscowośc

PEŁNA NAZWA WYKoNAWCY

oŚWnDczEN lE vVYKoNAWcY Ws PoLN lE
s!Ę o zAMoWlENlE

U

Bl

EGAJĄGEGo

oŚwiadczam, Że:

1)
2)
3)

nie jestem w stanie likwidacji lub upadłoŚci albo jestem w stanie upadłoŚci lub likwidacji oraz o ogłoszeniu

upadłoŚci zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje
zaspokojen ia wierzycie i poprzez kwid ację majątku u padłego,
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 rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚć za wykonanie przedmiotu zamowienia.
l

li

Wypełnia każdy z Wykonawców wspolnie składających ofertę.

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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Nr sprawv:

PMZI2843

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

Nazwa Wykonawcy l członka ko nsorcj

um

:

oŚWlADczEN lE WYKoNAWCY

\Ąłkonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku oferty wspólnej kazdy Wykonawca składający
ofeńę wspolną giwĘccza. że:

!

jest czynnym* podatnikiem podatku od towarow i usług ijest uprawnionym do wystawiania faktur,

!

1est zwolnionym- podatnikiem podatku od towarÓw i usług'

lub

* - wybrać właściwąopcję i niepotrzebne

2.

skreślić

\A|konawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku ofeńy wspolnej kazdy Wykonawca składający
... .... ' przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia
ofeńę wspolną oświadcza'że posiada
8 marca 2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U' z

status

2021 r. poz. 424 t.j.).

3.

\Ąfukonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku ofeńy wspolnej kazdy Wykonawca składający

ofeńę wspÓlną oświadcza. że jego właściwymurzędem skarbowym jest:

(nazwa Unędu Skarbowego i adres )

*

- skreślićniewłaściwe

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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Nr sprawv:

PMZI2843

WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o.
Załącznik Nr 8 do SIWZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

s1.

1.

3.

2'
3.

Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:

Protokoł końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa elementów urządzeń łącznościgłośnomówiącej dla
potrzeb wĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek _ Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 316-2)
nr sprawy: PRZV2843

ofeńa złoŻona przez \ĄĄlkonawcę.
Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamowienia (SIWZ)'

s2.

Przedmiot umowv
Przedmiotem umowy jest: dostawa elementÓw urządzeń łącznoŚci głoŚnomÓwiącej dla potrzeb
Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 316-2)
2 \Ąłkonawca oświadcza, ze Świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do SIWZ'
3 Zakres Świadczenia wynikający
niniejszej umowy jest toŻsamy ze zobowiązaniem zawańym
w ofercie Wykonawcy.
1

WĘGLoKoKs KRAJ

z

s3.

cena i warunki płatności

1.

1)

2)
2.
3.

4

5

6.
7.

Wańośc umowy nie przekroczy:
WartoŚc netto ...'...'.' ..'......'zł,
stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisamiw 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 osob trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofertą. Wprzypadku wystąpienia przez osobę
trzeciąz jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich,
praw własnoŚci przemysłowej lub know- how przez przedmiot zamÓwienia, \Ałkonawca zobowiązuje się
przystąpiĆ do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego, a takze ponieŚÓ wszystkie
koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przezZamawiającego na rzecz osób tzecich,
ktÓrych prawa zostały naruszone.
WartoŚć umowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamÓwienia prowadzonego zgodnie z
Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o., w tym lub aukcji elektronicznej
(art.70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy
do magazynÓw Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania
nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
\A/ykonawcy 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 częściumowy.
W sytuacjach powodujących koniecznośćodbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \Ąń7konawcy,
ZamawiĄący obciąŻy \Alkonawcę kosztami transpońu w wysokości poniesionej pzezZamawiającego.
Dla określeniailoŚci oraz terminu dostaw, Zamawiający składaÓ będzie \AĄlkonawcy stosowne zamÓwienia.
UwaŻa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamowień \Ałkonawcy przez
Zamawiającego:

1)

2)
3)
8.

9

w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Pońalu Dostawcy), lub
przesłanie zamÓwienia faksem lub
przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.

W przypadku przekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą w ,,Pońalu

równoznaczne z dostarczeniem zamowienia. operacja ta połączona jest z
automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamÓwienia na wskazany przez
\AĄlkonawcę w złoŻonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie adres poczty
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawia)ący jest uprawniony do doręczenia \Ąłkonawcy zamówień nie póŹniej niż w ostatnim dniu
obowiązywania umowy'

Dostawcy''

co jest
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Suma wartoŚci zamÓwień wystawionych przez ZamawiĄącego nie moze przekroczyÓ wańoŚci umowy.
WańoŚc odebranego towaru, ktorą zapłaci ZamawiĄący zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe
netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia. Do vVW. cen zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktury niespełniające wymagań
określonychw niniejszym paragrafie nie będą akceptowane pŻez Zamawiającego,
Faktury za realizaĄę przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawia1ącemu W terminie

wynikającym

z

właŚciwych przepisÓw

na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu

potwierdzon ego przez magazyn ZamawiĄącego

13

14

15

zamÓwienia

Fakturę naleŻy wystawic na: WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 4'|-940 Piekary Sląskle, ul. Gen. Jerzego
Ziętka z dopiskiem w treŚci - dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek Iub Ruch Piekary i przesłaĆ na
powyzszy adres.
Faktury nalezy wystawiać na adres wskazany w zamÓwieniu oraz przesłac na adres wskazany
w zamÓwieniu.
Faktury muszą byĆ 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'

16

17
1B

19

\Ąłkonawca 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 \A/yrobÓw i Usług (PKWiU) lub kodem CN, ponadto nazwa towaru na fakturze
powinna byc zgodna z nazwąasońymentu określonegow umowie i zamÓwieniu.
\Ałkonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust' 12, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę naleŻy
wysyłac na adres wskazany w porozumieniu.
Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego' \AĄklucza się stosowanie zaliczek
i przedpłat.

20

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

21

22

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

23
24

Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złozonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie Zamawiającemu
faktury korygującej.

Rozpoządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznoŚc głÓwna, naleznoŚc uboczna,
odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlnoŚci zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem

w tym

niewaŻnoŚci.

25
26
27

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie wierzytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.".
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia
do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niŻ w terminie płatnoŚcifaktury pienłotnej.
ZamawiĄący jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelnoŚci wymagalnych
i niewymagalnych' Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oŚwiadczenia przez
Zamawia1ącego o potrącen u.
Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
NaleŻnoŚci wynikające z realizacji umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą byÓ przedmiotem
zastawu ani innej formy obrotu (np. cesja, sprzedaŻ), zgodnie z art. 509 kc, bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez \Ą/ykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako \Ątlkonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnośĆ wobec
ZamawiĄącego za realizację przedmiotu umowy.
W przypadku gdy \Afukonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleŻnościjak 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
i

28
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ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału ZamawiĄącego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na
rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu naleŹnego
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. _ (jeŻeli dotyczy)
W przypadku umowy \Ą/ykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają,

z

Że wszelkie rozliczenia

z

tytułu realizaĄi umowy tak od strony wzajemnych naleznoŚci jak

i zobowięań odbywac się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawicielem \Alkonawcy
określonym W ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi
\Ałkonawcami z tytułu realizacji umowy odbywac się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez
udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz określonego
w ofercie i/lub umowie przedstawiciela \A/ykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotÓw
będących Wykonawcami z tytułu naleŻnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający oŚwiadcza, ze:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o NlP 653 000 48 65'
2) jego właściwymurzędem skarbowym jest Pieruvszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa,
3) posiada status duŻego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia B marca 2013 r. o pzeciwdziałaniu
nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U' 2020'935 tj.)
34' Jezeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia
zmiany.

35' W przypadku zmiany właŚciwych urzędÓw skarbowych Zamawiającego i/lub

\Ąfukonawcy, kaŻda
ze Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od
daty jej dokonania.

36. ZamawiĄący oŚwiadcza, Że będzie realizować
podzielonej płatności,tzw' split payment'

płatnoŚci

za faktury z zastosowaniem

mechanizmu

37.Numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi być rachunkiem
dla ktÓrego zgodnie zrozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, - Prawo bankowe (Dz. U' 2020'1896
tj.) prowadzony jest rachunek VAT.

38. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT

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

39.

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

Przedmiot zakupu moŻe zostac sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego. W takim przypadku \Afukonawca pozostanie zobowiązany względem Zamawiającego
w zakresie:
1) obowiązkow wynikających z rękojmi i gwarancji,
2) obowiązkow W zakresie dostawy, montaŻu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie obsługi
przedmiotu umowy,

3) wymaganych warunkow technicznych i jakościowych przedmiotu umowy,
4) odpowiedzialnoŚci z tyt. kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązkÓw,
o ktÓrych mowa powyżej na warunkach izasadach okreŚlonych w postępowaniu/umowie.
40' \Ąfu konawca oŚwiadcza, ze:
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
4'l.Wykonawca oŚwiadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest ...
42.Wvkonawca oŚwiadcza, ze posiada status
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U'
2020.935 t.j.).
43'Strony zobowiązane są niezwłocznie informowaÓ drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktÓrym mowa
w ust. 33, pkt 3); ust.42 powyzej.
44.W przypadku opoŹnień w płatnościachkwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji.
45.Strony przewidują możliwoŚÓ zmiany umowy poprzez obniżenie cen jednostkowych materiałow
wskazanych w załączniku nr . ' ' ... do umowy. Zmiana umowy w tym zakresie moŻe nastąpiĆ w formie
pisemnego aneksu do Umowy lub poprzez złoŻenie przez \Afukonawcę jednostronnego pisemnego
oŚwiad czen ia Zamawiającemu.
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s4

1

2
3

Termin obowiazvwania umowv
Umowa obowiązywac będzie '.....'
ZamÓwienie nie może byÓ doręczone pozniej niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
Termin realizaĄi dostaw - .........od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną.

s5

I

2

Gwarancia i postepowanie reklamacvine
Wykonawca udziela na przedmiot zamÓwienia gwarancji na okres: ..... miesięcy Iicząc od daty dostawy
przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach ZamawiĄącv przeprowadza postępowanie reklamacyjne' Termin zapłaty
za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłuzony o okres
postępowan ia rekla macyjnego.

3

4
5

6
7

B.

1

2
3
2.
3.

1

2
3

4

4

5.

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą,

Zamawia1ący złoŻy V$konawcy
pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem naliczenia
kar umownych, reklamaĄę rozpatrzyć i udzielic ZamawiĄącemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację
uznaje i wskazaÓ sposob jej załatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego po dniu przekazania,
drogą faksową lub elektroniczną, przezZamawiĄącego reklamacji do \A/ykonawcy.
Po stwierdzeniu konieczności wycofania z uŻytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną
przeprowadzone oględziny w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć,w terminie do 3 dni roboczych
od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami

s 10.
W przypadku rozbieŻnoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moŹe zleciÓ wykonanie

badań specjal istycznej jed nostce badawczej.
W przypadku uzyskania wynikow 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.
\ArVsokość kosztów badań określikaŻdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostac objęty nową gwarancją na takich samych zasadach
jak przedmiot umowy.

s6

Badania kontrolne
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru W zakresie jego zgodności z
deklarowanymi pzez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakościowymi oraz wydanymi
ceńyfikatami przez:
akredytowaną jednostkę uprawnioną do ceńyfikowania wyrobÓw, lub
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę uprawnioną do
ceńyfikowania wyrobów, uprawnione do badania towarÓw stanowiących przedmiot umowy'
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych kontrolą.
Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty
zawiadomien ia \Ąłkonawcy 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 maszynluządzeń
podlegających badaniom kontrolnym,
magazynie' w którym zostanie pobrana prÓbka towaru,
terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych i jej wielkoŚci wskazując jednoczeŚnie Jednostkę' ktÓrej
zlecono ich przeprowadzenie.
Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej pańii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru do badań
kontrolnych, W sposÓb uniemozliwiający ingerencję osob trzecich odpowiada ZamawiĄący
tj.: Kopalnia, w ktorejzostanie pobrana probka towaru.
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbkitowaru do badań oraz jej oznaczenia w
dogodny dla niego sposob.
\Afukonawcy iZamawiĄącemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym organizowanym i
pzeprowadzanym przez specjalistyczną jednostkę badawczą , o ktÓrej mowa w ust. 1.
Z pobrania prÓbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokoł zawierający' co najmniej,
informacje określonew ust. 3, ktÓry podpisują:
Sekretaz Kom
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i Magazynowej lub osoba przez niego Wyznaczona,
przedstawiciel Wykonawcy umowy.
Protokoł, o ktÓrym mowa w ust' 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryginał zatzymuje
ZamawiĄący, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel \Ąłkonawcy obecny przy pobieraniu prÓbek towaru
Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej

do badań.

W przypadku nieobecności przedstawiciela \A/ykonawcy przy pobieraniu prÓbki towaru do badań, protokÓł'
o którym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a \AlVkonawcy nie przysługuje prawo wniesienia
zastrzeŻeń dotyczących sposobu jej pobiera n ia'
Przekazanie próbki do badań jednostce wymienionej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, iloŚÓ i nazwę przekazanego do badań towaru oraz nazwisko i imię osoby
odbierającej prÓbkę do badań.
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa w ust. 1 opinii
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:
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie okreŚlonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w iloŚci rownej wielkościnierozchodowanej dostawy, o ktÓrej
mowa W ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie zzapisami $ 10, z zastrzeŻeniem ust.

B.
9.

1)

2)
3)
4)
5)
11.
12.

11,

na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zuŻytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego badania oraz ich pzeprowadzenia i wydania

\Ąń7konawca,
opinii,

Zamawiający moŻe zleciĆ, powtÓrne badania kontrolne probki tożsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,

\Ąłkonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtÓrnych badań, o których mowa w pkt 3' jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia iwydania opinii,

niezaleznie od uzyskanych wyników,
dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktorej mowa W
przyczyn leżących
mogą stanowiÓ przesłankę
odstąpienia od umowy
po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą pańię towaru.
Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawcze), o ktÓrej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz \Ątlkonawcy jego transportem i na jego koszt.
W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznejjednostki badawczej, o ktoĘ
W
ust. 1, wady towaru częŚciowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynl oraz podjęciu
przezZamawiającego decyzji o demontaŻu wytranspońowaniu towaru
dołu kopalni, kosztami
wynikającymi z wyŻĄ wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawionej przezZamawiającego W oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztÓw.
W czasie realizacji 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 \A/ykonawcę ceńyfikatami.
W audycie, o ktÓrym mowa w ust. 13, oprocz upowaznionych przedstawicieli Zamawiającego mogą
uczestniczyć, na zaproszenie Zamawia1ącego, rÓwnieŻ przedstawiciele akredytowanej jednostki

ust. 1

do

mowa

z

i

13.
14.

ceńyfikującej'

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

'

z

s7

Obowiazki Wvkonawcv

\A/ykonawca zobowiązany jest dostarczyc przedmiot zamÓwienia zgodny ze złoŻoną ofeńą'
Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
w terminach określonych w zamÓwieniach w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba, że uzgodniono inną

godzinę dostawy' Towarwinien zostać wydany Zamawia1ącemu W opakowaniu zwyczĄowo przyjętym dla
danego rodzaju towaru isposobu przewozu.

\A/ykonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transportem własnym i na koszt własny
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Plekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary'

Towar winien być oznakowany W sposÓb umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru'
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadÓw niebezpiecznych powstałych
w wyniku procesu produkcji z materiałÓw dostarczonych przez \A/ykonawcę. Koszty odbioru powyzszych
odpadÓw ponosi \Ąłkonawca.
Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac \Ątlkonawcy do wiadomoŚci pisemnie,

faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. \Ań7konawca winien w
ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zając stanowisko, co do brakÓw w towarze'
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8' JeŻeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał za
niedostarczony.
9' Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, \Ąkonawca zobowiązany jest dostarczyÓ do magazynu

Zamawiającego z kazdą pańią wyrobÓw sporządzone w języku polskim dokumenty, potwierdzające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego:
Przy każdej dostawie:
Dokument wydania materiału ( WZ)'
b) Deklaracja zgodności lub Świadectwo zgodnoŚci / Świadectwo jakości- dotyczy części
zamówienia nr: 1-5, 9-10, {9_31, 33-35.
c) lnstrukcja obsługi lub karta katalogowa - dotyczy częścizamówienia nr: 1_5,9_10, 19_31,33-35.
d) Dokumentgwarancyjny
10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Pońalu Dostawcy WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o'o.
dowodÓw dostaw oraz dołączania wydruków do kazdej realizowanej dostawy.
11. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
12. \Ąłkonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transpońem i na własny koszt.
Zamawiający powiadomiWykonawcę drogą faksową lub elektronicznąo mozliwościodbioru opakowań w

1)
a)

terminie:

1) do 60 dni od dnia przyjęcia

towaru - dotyczy pozostałych opakowań - jeŻelidotyczy

- dotyczy bębnÓw po linach, kablach i przewodach - jeŻelidotyczy
13. Jezeli Wykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o moŻliwoŚci odbioru opakowań zwrotnych,
2) do 180 dniod dnia przyjęcia towaru

1)
2)

nie dokona ich odbioru, ZamawiĄący ma prawo:
dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby \AĄlkonawcy na koszt Wykonawcy, zgodnie z cennikiem

przewoŹnika,

unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt \A!konawcy.

s8

1.
2.
1)
2)
3)
4)
5)

obowiązki Zamawlaiaceqo

Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamÓwień, ktore będą podpisywane lub przekazywane bez
podpisu (w przypadku zamÓwień elektronicznych) przez osoby upoważnione ze Strony Zamawiającego.
ZamÓwienie winno określac:
identyfikatoryumowy,
sygnaturę postępowania o udzielenie zamówienia,
datę i numer zamówienia,

przedmiotzamowienia,
iloŚci ijednostki miar,
ceny jednostkowe netto,
ogólną wartoścnetto zamÓwienia,
termin realizaĄi zamÓwienia,
miejsce dostawy.

6)
7)
8)
9)
3' Ze

strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną

za

w zawańej umowie lub branzysta sporządzający zamÓwienie.

realizację umowy

są osoby

wymienione

se

Zakres zeczowv przedmiotu umowv
Zakres rzeczowy zgodnie zZałącznikiem nr 1 do SIWZ'

s10

1)

Kary umowne i odszkodowania
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
\Ął ko n awca zobow iązany est za płac ić Zamawia1ące m u ka ry u mow n e
a) w wysokości 'l0% wańoŚci netto niezrealizowanej częŚci umowy' gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania lit. b
i lit. c w zakresie zamowień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,
b) w wysokości10% umownej wartościnetto towaru okreŚlonego kazdorazowo W niezrealizowanej
częścizamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za które
j

c)

:

odpowiada \Afukonawca,

w wysokości 0,2% umownej wańościnetto towaru określonego kazdorazowo

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%' W przypadku
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definitywnego braku realizacji zamowienia lub jego częŚci, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy,
kara umowna rÓwna jest wańościniezrealizowanego zamÓwienia. Za definitywny brak realizacji
zamÓwienia lub jego częŚci uznaje się w szczegÓlnoŚci oświadczenie \A|konawcy o odstąpieniu od
realizaĄi zamÓwienia lub jego częścioraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w
realizacji zamÓwienia lub jego częściosiągnie wańośÓ niezrealizowanego zamÓwienia lub jego częŚci.
w wysokoŚci 0,2o/o wartościnetto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki
w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okolicznoŚci, o których mowa w $ 5 ust. 3,

w

wysokoŚci 0,2o/o wańoŚci netto podlegającego wymianie towaru

(w przypadkach okreŚlonych w $ 5 ust. 5 lub7 orazw $ 6 ust. 9 pkt 1)'
Zamawia1ący zobowiązuje się zapłaciÓ Wykonawcy kary umowne:

za

kaŻdy dzień zwłoki

w wysokości 10% umownej wańości netto towaru określonegokaŻdorazowo W niezrealizowanym
zamÓwieniu' gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada

Zamawiający,
w wysokoŚci 0,1oh umownej wańości netto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
towaru zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki'
W razie opÓŹnienia \AĄlkonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający uprawniony jest
do nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych iloŚÓ odpowiada iloŚci towarów z dostarczeniem
ktÓrych \Ąłkonawca się opÓznia. W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę
wyŻszą od ceny wynikającej zwiąŻącĄ Strony umowy, Zamawiający obciąŻy \Ąfukonawcę rÓznicą
pomiędzy ceną, po jakiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
Zamawia1ący niezaleznie od zastrzezonych kar umownych ma prawo domagania się od \A/ykonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wańoŚci faktycznie poniesionych strat oraz utraconych
korzyŚci'

W

przypadku wystąpienia okolicznoŚci uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie

do zapłaty stanowiÓ będzie nota księgowa
Za datę dostawy pańii 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 pańii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją
Zamawia1ącego, przekazaną Wykonawcy, lub
3) datę dostarczenia przez Wykonawcę partiitowaru wolnego od wad w miejsce partii reklamowanej,
potwierdzoną w sposÓb opisany w pkt. 1'

Zanaliczanie kar umownych, o ktÓrych mowa w ust. 'l pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branŹysta
jednostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwienie'

s 11.
odstapienie od zamówienia
W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawiający może odstąpiÓ od realizacji zamÓwienia
zprzyczyn lezących po stronie \A/ykonawcy 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 rozpatzenia reklamacji,
2) otrzymania przez Zamawia1ącego oświadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany pańii towaru,
co do ktÓrej Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
3) gdy kwota kary umownejz tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacjiwyliczona zgodnie z $ 10 ust.1
pkt 1 lit. d, osiągnie 10% wartościreklamowanego 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
innego kontrahenta towarÓw, W iloŚci wyspecyfikowanej
w niezrealizowanym zamowieniu, z ktÓrych dostarczeniem \Ąlkonawca się opoznia.
odstąpienie ZamawiĄącego od realizacji zamÓwienia z przyczyn leŻących po stronie \Alkonawcy
ZamÓwienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dla przekazywania zamowień uważa się
za skuteczne.

u

2

3

Dopuszcza

się

odstąpienie

od

realizacji zamÓwienia

po

uzgodnieniu między \Arlkonawcą

aZamawiającym' Wtakim przypadku nie nalicza się kar umownych.

s 12.
Odstapienie od umowv

1

ZamawiĄącemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)w przypadku naruszenia
przez \A/ykonawcę przepisow prawa, skutkujących powstaniem zagroŻenia bezpieczeństwa mienia
ZamawiĄącego lub zdrowia, Życia pracownikÓw. Prawo to Zamawiający moze wykonywaĆ w ciągu 30
Se kreta
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dni od powzięcia przez niego wiadomoŚci

2'

o naruszeniu

przez Wykonawcę przepisÓw prawa

skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń. Wtakim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
należne mu z tytułu wykonania częściumowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)
w przypadku:
'1) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień,
wykonywania działalnościlub
jezeli
przepisy
prawa nakładają obowiązek
przedmiotem
zamÓwienia,
czynnoŚciobjętej
ich posiadania.
Prawo to Zamawiający moze wykonywac w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomoŚcio
zaistnieniu tych okolicznoŚci
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu,

do

3.

w przypadku:
'1)

ograniczenia produkcji lub reorganizacji

w

jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,

powodujących moŻliwośc wykorzystania uwolnionych środkÓw produkcji lub potencjału ludzkiego
do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego Świadczeń objętych umową.
2) zmian w strukturze organizacyjnejZamawiającego, skutkującej tym ze świadczenie objęte umową
nie moŻe byÓ zrealizowane
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn leżących po stronie
\Alkonawcy, przy czy m za'.

a) niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez \Alkonawcę
od realizacji umowy w całoŚci lub w części,

b) nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposób
niezgodny ze sposobem określonymw umowie, skutkującym tym, iŻ uzyskany efekt realizacji
zamÓwienia jest nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.

1.

2'
3.
4.

s 13.
Ochrona danvch osobowvch
Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ochrony udostępnionych danych osobowych, w
związku z realizaĄą dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych ŚrodkÓw ochrony
danych osobowych przetlł,tarzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami prawa a W
szczegÓlnoŚci z ustawązdnia 10 maja 2018' o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.z
dnia 19.09'2019), oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME'
\A/ykonawca i Zamawiający zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych
przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zĄmujący się ochroną danych osobowych
d otyczących przetv,t arzania i och ro ny da nych osobowych.
Wykonawca i ZamawiĄący oświadczają, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamÓwienia/umowy znĄą przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia uprawniające do przetwarzania
danych osobowych.
\Alkonawca i Zamawiający oświadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia i/lub realizacja umowy zostaną wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niezbędne do jej realizacji, a po
tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy.
s 14.

Przetwa rzan ie danvch osobowvch

zart' 13 ust.'1 iust' 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznychw związkuz przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne

Zgodnie

i

rozporządzenie

informuje,

1)

o

ochronie danych)' (Dz.U.UE.L.2016J19.1), zwanego dalej RoDo' ZamawiĄący

iŹ:

Administratorem danych osobowych \AĄkonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Gen' J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 0000080618' kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarÓw
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65' REGoN:270034633;
BDo 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskĘ.pl, zwany dalej
Administratorem.
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2)
3)
4)
5)
6)

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.:
adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 7181667.
Przetrltarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyć reprezentantÓw,

właŚcicieli

lu

b pracown ikÓw \ĄĄlkonawcy.

Dane Wykonawcy są rowniez przeŃ,tarzane 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 nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań' 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciąŻącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlności z ustawy o podatku
dochodowym od osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe \A/ykonawcy prze[ł,tarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celow. Administrator moŻe udostępniĆ dane osobowe \Ąłkonawcy innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane \AĄlkonawcy będą rÓwnieŻ

udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
przefuvarzającym, z ktorymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych

7)
8)
9)

osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe V\łkonawcy będą przebł'tarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie

zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
\ĄĄlkonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetlł'tarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
\Ąłkonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. zo. o.'. adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel.32
71B 16 67lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 200-193 Warszawa, gdy
uzna, iŻ przebł'tarzanie danych osobowych \AĄlkonawcy narusza przepisy RoDo'

s 15.
Nadzór wvn ikaiacv z zazadzenia środowiskoweoo
W trakcie realizacji zamÓwienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisÓw prawnych
w zakresie ochrony Środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o.o., zamieszczonej na stronie https://dostawcy-weglokoks.coig.bizl.
s 16.
Zasadv etvki
1 '
Wykonawca oraz Zamawiający nie moŹe naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub zaniechanie) przepisow obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takŻe pracownikÓw,
przedstawicieli \Ą/ykonawcy oraz innych osob działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi
się w szczegÓlności do zachowań, ktÓre mogą prowadziĆ do:
1) popełnienia przestępstw okreŚlonych w ań. 16 ustawy z dnia 28 pażdziernika 2002 r'
o odpowiedzialności podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary (Dz.U. z2019
r., poz. 628),

2) popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia

2'

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. 22020 r. poZ.1913).
\A/ykonawca orazZamawiający winien zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli' Gwarantują i zobowiązują się, ze nie wręczały i nie wręczą Żadnej darowizny lub

prowizji; jak rowniez nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub
przedstawicielowi drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania i/lub umową.

s 17.

och rona taiemnic przedsiebiorcv. zachowan ie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,

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

do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich

przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie

obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości,że wszystkie dane
będące przedmiotem bądŻ wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnoŚcią
Zamawiającego.
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\Ą&konawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy czym VVykonawca ma prawo zachowaÓ po jednej kopii wszystkich
dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową.
\Ąkonawca przyjmuje do wiadomoŚci, że wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przetwazania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraŹnej
zgody Zamawiającego nie mogą byÓ przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, za
ktÓre \ĄĄlkonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚć, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani teŹ
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
\Ąłkonawca nie jest zobowiązany traktowaÓ, jako poufnej, Żadnej informacji ujawnionej mu przez

Zamawiającego, ktora:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli

1)

5.

6.
7.
B.
9.

poufności.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

jest takŻe dopuszczalne

w następujących sytuacjach:
1) \Alkonawca moŻe w razie potrzeby dzieliĆ się informacjami związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem
zachowania poufnościinformacji przez podwykonawców;
2) \Alkonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) \Alkonawca moŻe ujawniaÓ informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności'
\Ąłkonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawiającego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całości,o ile nie wynika to z innych postanowień
Umowy, a jednocześnie nie słuzy do jej realizacji, zzastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
\Ą/ykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
n ieu powaŻn ionym dostępem, uszkodzen iem i/lub n ieu prawn ioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufnościStrona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

s 18.
Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 20't0
r. o ochronie informacji niejawnych (D2.U.2019.7 42 t.j.).
s le.

1.
2.
3'
4.
5'

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŻyte wykonanie Umowy, jezeli
jej realizację uniemozliwiły okoliczności siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŻne od woli stron uniemożliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częścina stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobiec
an i p rzeciwd ziałac przy zachowa n u na lezytej sta ra n n ości.
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
a) klęskizywiołowe np. poŻar, powodŹ, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
i

c)

powazne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transpońu,

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci
stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okoliczność siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niŻ siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania przeszkody. Zmiana terminu
realizaĄi umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
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s 20.
Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad

::n:T"::'":-lf::,:ii
..tel....

e-mai,

e- mail

osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją
i terminowościądostaw jest:
.. tel.
, ..... e- mail ...
Ze strony \A/ykonawcy osobą/osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad

:::::::li

3'
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:':'"1'::o/:;':"''
..
...
tel.

e- mai,

..... e- mail

...

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

1'
2.

s 21.
Postanowienia końcowe
Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygaĆ polubownie w drodze negocjacji
bezpośrednich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy pÓŹniejszego

niz okreŚlony w

1)
2)

3.
4.

5.

6'
7.
8.

umowie:

w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,

po przekazaniu zamÓwienia, dla zamÓwień przekazywanych drogą elektroniczną po1zez
informację o zmianie terminu realizacii zamÓwienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niz
pienruotny termin realizacji. W kazdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji
zamowienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem' faksem
lub e- mailem.

W przypadku braku mozliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
pzezsąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
\Atlkonawca zobowiązany jest, aby wszystkie czynnościzwiązane z koniecznością bezpoŚredniego
zwrÓcenia się do WĘGLOKoKs KRAJ Sp. z o.o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), atakŻe 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 nadzor nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie
pracownikÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw ZamawiĄącego, wykonujących na rzecz firm obcych
czynnoŚci, ktore na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez
pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia
przez Zamawiającego wiedzy o powyzszych okol icz nościach.
W sprawach nieuregulowanych do umow stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swejwaŻnościformy pisemnejw postaci aneksu
do umowy zzastrzeŻeniem $ 3 ust.45.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kaŻdej

ze

Stron.
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