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SPECYFIKACJA

WĘGLoKoKS KRAJ S.A.

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ s.A.

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \A/ydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000955885
NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskrai. pl
Sposob komunikowania się z Wykonawcami został okreŚlony w dalszej częścislWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: http://weglokokskraj.pl/dostawcy/profil-nabywcy

lnformacje podstawowe.

1

o udzlelenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
szczególności składanie ofeń oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. ofeńy wraz z załącznikami sporządza się w postaci
elektron icznej i opatruje się kwal ifikowanym pod pisem elektronicznym.
Użyte W treścislwz pojęcie: "EFo'' znaczy EIektroniczny Formularz ofertowy składany
na platformle elektronicznej.

W

niniejszym postępowaniu

a Wykonawcami, w

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

Szczegółowy sposób składania
https ://efo.coiq.bizlindex/pomoc/doku
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ofeń na platformie EFo jest dostępny na
mentacia

stronie:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamowień wWĘGLoKoKs KRAJ s.A., zwanym dalej Regulaminie
z zastrzeżeniem postanowień SlWZ.
V\łciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust. 2, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ S.A. w Profilu Nabywcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń częściowych'
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościskładania ofert wariantowych'
Zamawiający nie zamierza zaw rzeć u mowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚci powierzenia częŚci zamówienia do wykonania przez
podwykonawcow.

Zqodnie z $ 7 Requlaminu (,,Procedura odwrÓcona'') Zamawiaiacv w ninieiszym postępowaniu naipierw
dokonana badania i oceny wszvstkich złożonvchofeń, a następnie dokonana oceny kwalifikacji
podmiotowej Wykonawcy (w zakresie braku istnienia podstaw wvkluczenia i spełnienia warunkow udziału
w postępowaniu), ktÓreqo oferta została naiwyŻei oceniona tj' zawiera najniŻszą cenę lub najkorzystniejszy
bilans ceny oraz innych kryteriÓw ocenv ofeń.

opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamÓwienia jest:

Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych produkcji EIGKHoFF dla WEGLoKoKs
KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022 - 2023.
Szczegołowy opis przedmiotu zamÓwienia okreŚlono w Załączniku nr 1 do slWZ'

okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady realizacjizamówienia iwarunki gwarancji.
Umowa obowiązywac będzie dla Wezwań Senruisowych złoŻonych w okresie obowiązywania umowy

określonym w lstotnych postanowieniach, ktore zostaną wprowadzone do umowy.
W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wartośc umowy nie zostanie wykorzystana, umowa
obowiązywac będzie dla Zleceń wystawionych przez Kopalnię do dnia wykorzystania wartości umowy, ale
nie dłuzej niz do dnia 31 marca roku następnego po roku obowiązywania umowy. o przedłuŻeniu okresu
obowiązywania umowy do 31 marca Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie'
\Ałkonawca zobowiązuje się ŚwiadczyÓ usługi senruisowe pzez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia
(rÓwniez w dni wolne od pracy) w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego
uregulowaniami wewnętznymi, przez pracownikÓw
odpowiednich do zakresu prac doświadczeniu
lałalifikacjach, zapoznanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy - Prawo geologiczne i gÓrnicze.
\Ałkonawca zobowiązuje się prowadzic działania od momentu otzymania zgłoszenia (telefonicznego
Wezwania Senruisowego) w terminach podanych w lstotnych postanowieniach, ktore zostaną wprowadzone do

o

4

5

umowy.
\A/ykonawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługisenłisowe:

1)

na wykonaną usługę serwisową: 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania przez Zamawiającego
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protokolarnego odbioru wykonania usługi,

2) na
3)

dostarczone fabrycznie nowe częścizamienne:

Zamawiającemu,

12 miesięcy, od dnia

przekazania

6

na dostarczone regenerowane częścizamienne: 6 mlesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu'
Gwarancja na wykazane w dokumentacji technicznej częŚci szybkozuŻywające się ma zastosowanie
tylko w przypadku wad materiałowych iwykonawstwa.
Szczegołowe zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji zostały określone w Załączniku nr 1 do

V

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnlania tych

1

SIWZ.

warunków.

o

udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy , ktÓrzy spełniają następujące warunki dotyczące:

posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy - w tym okresie,

Świadczyli usługi serwisowe, remontowe lub inne polegające na naprawie maszynlurządzeń stosowanych
w podziemnych zakładach gorniczych, odpowiadające przedmiotowi zamÓwienia w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku wiedzy idoŚwiadczenia o łącznej wańości brutto co najmniej
1.000.000,00 PLN,
albo

posiadają ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez właściwąjednostkę ceńyfikującą

w zakresie nie mniejszym niz przedmiot zamÓwienia,

albo
jest prod ucentem maszy nl urządzeń, ktÓrych przedmiot zamÓwien ia dotyczy,
albo
posiada upowaznienie lub autoryzację wystawioną przez Producenta maszynlurządzeń, ktÓrych przedmiot
zamÓwienia dotyczy.

W przypadku Wykonawcow, przedstawiających waftości wykonanych usług W walutach

obcych,

Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego
dnia roku, w ktorym usługi wykonano, a W przypadku usług wykonanych w roku bieżącym według
Średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktorym upływa termin składania ofert.
W związku z powyŻszym wartościwykonanych usług okreŚlone w walutach obcych naleŻy wyszczegÓlnić
oddzielnie dla kaŻdego roku kalendarzowego,
2.

sytuacji finansowej , to znaczy Wykonawcy, ktorzy posiadają Środki finansowe lub zdolnoŚĆ kredytową
PLN'

w wysokości:450.000'00

W przypadku Wykonawcow, ktorzy wykaŻą Środki finansowe lub zdolnoŚć kredytową w walucie obcej,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego
dzień, w ktorym upływa termin składania ofeft'
3.

4.

niezalegania

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 decyzjiwłaściwego organu,
nieznajdowania się w stanie:
likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sad zarządził
likwidacje majątku w trybie art. 332 ust' 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (j.t. Dz'U' z2020 poz' B14 z pÓŻn' zm'),
upadłoŚci za wyjątkiem wykonawcy, ktory po ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba, ze sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe(j.t. Dz'U' z2020 poz. 1228 z poŻn.zm.)'

ocena warunkÓw spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na
podstawie złożonychprzez WykonawcÓw, a Wymaganych przez Zamawiającego dokumentÓw'
VI
1.
1)

2)

3)
2

q

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofeńą od każdego z Wykonawców:
W ceIu wykazania braku podstaw do wykluczeniaz postępowania o udzielenia zamówienia:
oświadczenia o braku podstaw do wyk!uczenia, złoŻonego na druku Formularza ofeńowego,
aktualnego odpisu z właściwegorejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawionego nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla V\łkonawcÓw,
którzy prowadzą działalnoścna podstawie innych dokumentów - ten dokument,
dowód wniesienia wadium.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
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oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza ofeńowego'
Pozostałe dokumenty (jezeli dotyczy):
pełnomocnictwa do podpisywania Elektronicznego Formularza ofertowego oraz Załącznikow w imieniu
Wykonawcy, jezeli upoważnienie do podpisywania ofeńy nie wynika z przedstawionych dokumentów.
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1)

3.
1)

ie

must

podpisem elektronicznym przez mocodawce.
VII.

1

I

kwalifi

Zamawiający Żąda przedłożenia od Wykonawcy' który złoŻyłnajkozystniejszą ofertę (najwyżej
ocenioną tj. zawierającą najniższą cenę lub najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów
oceny ofeń) - na Wezwanie Zamawiającego.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia:
aktualnego zaśwladczenia właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkow lub zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania
decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofeń,

2)

aktualnego zaświadczenia właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rotniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania
decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,

2
1)

JeŻeti Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1) i 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktÓrym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w punktach 1) i 2) stosuje się odpowiednio.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
wykazu wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy _ w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem usługom wskazanym w warunku, z podaniem ich wańoŚci, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorcow oraz dokumentu/Ów potwierdzającego/ych, że te usługi zostały wykonane/wykonywane
naleŹycie _ zgodnie zZałącznikiem nr 3 do SIWZ'
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz ktÓrego usługi wskazane w wykazie usług
zostały wcześniejwykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww' dowodow'
albo

-

albo

-

oceny zdolnoŚci zakładu remontowego wydaną przez właŚciwą jednostkę certyfikującą w zakresie
nie mniejszym niŻ przedmiot zamÓwienia
oświadczenia Wykonawcy, ze jest producentem maszynlurządzeń, których przedmiot zamówienia
dotyczy złoŻone na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do S|WZ

albo

-

upowaznienia lub autoryzacji wystawionych
zamÓwienia dotyczy.

pzez Producenta maszynlurządzeń, ktorych przedmiot

Uwaqa:

o sposobie potwierdzenia warunku wiedzy idoświadczenia decyduje Wykonawca.
2)

3
1)

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w ktorych Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca wysokośc posiadanych Środkow finansowych lub zdolnoŚc kredytową
Wykonawcy, wystawiona nie wczeŚniejniŻ3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
lnne:
oŚwiadczenia Wykonawcy /członka konsorcjum dot. statusu M/Ś/D przedsiębiorcy, danych urzędu
skarbowego _ zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ.
Uwaqa: w przypadku złoŻenia ofeńy wspÓlnej oŚwiadczenie powinien złoŻyć kazdy Wykonawca (członek
konsorcjum).

4.
1)

lnne dokumenty niż określone powyżej potwierdzające, że przedmiot zamówienia odpowlada
wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ:
oŚwiadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do S|WZ złoŻone na druku
formularza ofertowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do SlWZ.

Wykonawca może polegai _ na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
Zamowienia lub zdolnoŚciach finansowych _ innych podmiotow, niezaleŻnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŻ będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamowienia, w szczegÓlnoŚci przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich
przy wy ko nywa n i u Za mowie n i a.
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Zamawiający wezwie Wykonawcę, ktory złożyłnajkorzystniejszą oferźę do złożeniastosownych
dokumentów w terminie wskazanym w wezwaniu.

Vlll.
1'

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
\Afikonawcy mogą wspÓlnie ubiegac się o udzielenie ZamÓwienia, w tym pzypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnośćza wykonanie umowy i jeŻeli dotyczy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

2'

W pzypadku, o

umowy.

3.

ktorym mowa W ust' 1 \Afikonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
i zawarcia umowy w sprawie
ZamÓwienia. Wszelką korespondenĄę związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiapcy będzie
prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
w pzypadku, kiedy ofeńę składa kilku ĘkonawcÓw wspolnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byc

4.

W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofeńę wspolnie, do oferty należy załączyc:

w postępowaniu o udzielenie Zamowienia, albo reprezentowania w postępowaniu

podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Ękonawcow lub osoby reprezentujące
poszczegÓl nych wykonawcÓw

1)
a)

na dzień składania poprzez EFo:

pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŻnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych

b)
2l
a)

6.
7.

Ix.
1'
2.

WykonawcÓw,
wystawiony indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw aktualny odpis z właŚciwego rejestru, jezeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, ktÓrzy prowadzą działalnoŚc na podstawie
innych dokumentow - ten dokument,

na wezwanie Komisji Przetargowej:

b)
5.

składających ofertę wspolną.

c)

dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw potwierdzające,
Że nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych
płatności u b wstrzyman ie w całościwykonan ia decyzji właściwegoorgan u,
oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamÓwienia złożone
indywidualnie przez kazdego z WykonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 6 do SIWZ,
l

kopię umowy konsorcjum.

Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie Zamowienia muszą wykazać, Że warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania Zamowienia lub zdolności
finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚc załączyc odpowiednie dokumenty (jeŚli są wymagane).
Jezeli jeden z Wykonawcow spełnia określoneprzez Zamawiającego warunki moŻna przedłozyÓ tylko
dokumenty jego dotyczące.
Zamawia1ący moze zaŻądaczłoŻeniawrazz ofeńą, umowy regulującejwspółpracę tych WykonawcÓw.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspolnie
ubiegających się o udzielenie Zamowienia z treŚci gwarancji musi wynikac, Źe odnosi się ona zarÓwno
do zleceniodawcy gwarancji, jak rÓwnież do wszystkich pozostałych WykonawcÓw wspolnie ubiegających
się o udzielenie ZamÓwienia.

Zasady składania ofeń.
Wykonawca moŻezłoŻyćtylko 1 ofeńę.
ofertę wraz z załącznikami naleŻy złoŻyćw formie elektronicznej za pomocą platformy EFo
udostępnionej na stronie: https://efo.coiq'biz. Do EFo należy dołączyć Wymagane załączniki,
zapisane w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.
Uwaga:

3.
4'

Formularz ofeńowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony na
stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PG z jednym
z następujących systemów operacyjnych: Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dIa Windows 7,
Windows XP, Vista), przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: lnternet Explorer
wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane
darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) - zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,
minimalna rozdzielczośó ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786'
ofeńa może byó złożonaw jednym lub kilku plikach, każdy podpisany przez osoby uprawnione do
ich podpisania kwaliflkowanym podpisem elektronicznym.
Przed złożeniem ofeńy zaleca się wykonanie testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo.
MozliwoŚĆ wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo jest dostępna po zalogowaniu - po
klikn ięciu''Moje konto" l Zabezpieczen ia'' / " Podpis elektron iczny'
W przypadku wystąpienia problemÓw ze złoŻeniem podpisu naleŻy skontaktowac się bezpoŚrednio
z Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem
https://efo.coig.bizlindex/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemow związanych m.in.
z podpisem elektronicznym).
"
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języku
polskim, a dokumenty sporządzone
oferta oraz Wszystkie załączniki muszą byc sporządzone W
5
w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem
dołączone przez Wykonawcę do oferty.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byc złoŻone
6
w formie oryginału lub kopii poŚwiadczone1za zgodnośc z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby
upowaŻnione do jego reprezentowania.
7
Składana na Platformie EFo ofeńa elektroniczna oraz odpowiednio oznaczone dokumenty wymagają
opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System nie będzie umozliwiał złoŻenia
niepodpisanych elektronicznie dokumentÓw bądŹ ofert.
Wykonawcy, ktorzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
I
ceńyfikujący, zobowiązani są dostarczyc Administratorowi Platformy EFo wzór takiego podpisu przed
rozpoczęciem procesu składania ofeńy.
TreŚc ofeńy musi odpowiadać treŚci SlWZ lub specyfikacji technicznej.
9
10
ofeńa składa się z:
a) Elektronicznego Formularza ofertowego EFo stanowiącegoZałącznik nr 2 do SWZ'
Formularz ofeńowy dostępny jest na platformie EFo'
UWAGA do Wvkonawcv:
Do formularza ofertowego Wykonawca wprowadza sumę cen Cennika istotnych dla
Zamawiającego składników ofeńy podlegający ocenie zgodnie zZałącznikiem nr 2a do SIWZ.
b) wvpełnionvch cennikow (udostępnionych przez Zamawiaiąceoo na platformie EFo/Profilu nabvwcy
i zapisanych w formacie excel)' ktÓre naleŻy złozvÓ iako załączniki do EFo i podpisac kwalifikowanym
podpisem elektronicznYm,
c) oświadczeńi dokumentów, o ktÓrych mowa w częściVl - Vlll S|WZ - składanych w terminach
opisanych w pkt Vl - Vlll SIWZ,
d) pełnomocnictwa wskazującego, iŻ osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący
w imieniu WykonawcÓw wspÓlnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upowaŻniona,
jezeli nie wynika to z dokumentÓw potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo do złoŻenia
oferty musi byc pod rygorem niewaŹności udzielone poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektron iczn y m przez mocodawcę.
11
Cennik istotnych dla Zamawiającego częŚci zamiennych stanowi Załącznik nr 2a do slwz. Wykonawca
w Załączniku nr 2b i Załączniku 2c do SIWZ moze dopisaĆ dodatkowe pozycje cennikowe części
zamiennych nowych/regenerowanych/czynności serwisowych nie ujętych w Załączniku nr 2a do S|WZ
zgodnie z podanym ponizejwzorem.
Wszystkie pozycje cennikowe muszą bycwypełnione' Wpisana cena musi bycwyŻszaodzera.
12
Biorąc pod uwagę, że ofeńa jest składana w formie elektronicznej wymaga się zachowania formatu
udostępnionego przez Zamawiającego np. .x/s Microsoft Excel.
13.
Cennik powinien zawieraÓ kolumny w następującej kolejnoŚci:
1) Lp. (podac liczbę bez kropki)'
2) Nr rysunku, nr katalogowy (w przypadku brak numeru rys; numeru katalogowego pole naleŻy pozostawic
niezapisane),
3) Nazwa (nazw podzespołu/częŚci nie moŹe zawierac znaku ,, ; '').
4) Cena lzł] netto (podana W formacie liczbowym np. 10538,58 (bez spacji z przecinkiem,
z dokładnoŚcią do dwoch miejsc po przecinku)'
Nr sprawy PRZZ|3037

Uwaga: Nie nalezy scalaĆ poszczegÓlnych komÓrek
wzÓr''

Lp

Nr rysunku
Nr kataloqowv

1

2
3

14.

4567890
Rvs 34579

Nazwa części
podzespołu

Czuinik r-789
Reoulator
Nakrętka

Cena jednostkowa
netto IPLNI
12,50

16987,68
1,50

Jezeli Wykonawca zamierza zamieścicW ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913) dokumenty

w rozumieniu przepisow

zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy w wersji elektronicznej dołączyc jako oddzielne pliki. Pliki
powinny zawieraĆ w nazwie zwrot,,tajemnica przedsiębiorstwa''. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje
informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych treśckazdy zainteresowany moŻe legalnie poznać.
W szczegÓlnoŚci nie moŻna zastrzec'. nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnoŚci'
X.
1.

2.

Wadium.
ZamawiĄący Żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 18.000'00 PLN (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych 00/1 00).
Wadium moze byc Wnoszone w jednej lub kilku z następujących formach:

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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Nr sprawy PRZZ|3037
I

pieniądzu,

poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
gwarancjach u bezpieczen iowych,
4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu PolskiejAgencji Rozwoju PrzedsiębiorczoŚci,
5) w innejformie zazgodąZarządu WĘGLoKoKs KRAJ s.A.
Termin waŻnoŚciwadium musi odpowiadac co najmniejterminowi związania ofeńą.
Wadium w formie innej niz pieniądz nalezy złoŻyĆw postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
2
3

3.

4.

podpisem elektronicznym przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia

i

dołączyć do pozostałych

dokumentÓw ofertowych w EFo.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5.
6.

Wadium.w pieniądzu naleŻy wpłacac przelewem na konto bankowe WĘGLoKoKs KRAJ
s'A. BGz BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpÓŹniej do dnia
i godziny składania ofeń z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Wadium na pnetarg nieograniczony
nr sprawy: PRzv3037 pn.: Swiadczenie usług serwisowych kombajnow ścianowychprodukcji
EICKHOFF dla WEGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022 - 2023.
Wykonawca zamierzĄący złoŻyc wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oŚwiadczenie
o wyraŻeniu zgody na zaliczenie wierzytelnoŚci przysługujących podmiotowi do WĘGLoKOKS KRAJ
S.A. ul. Gen. J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza

7

mozliwośc zaliczenia wierzytelnoŚci na poczet wadium przyjmując zasadę, iz na poczet wadium podlegają
zaliczeniu wyłącznie naleŻnoŚci z terminem wymagalnoŚci przypadającym minimum na 1 dzień przed
planowanym terminem otwarcia ofeń. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje naleŻnoŚci
w systemie. oŚwiadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. Finansowych lub GłÓwnego Księgowego,
stanowiĆ będzie dowod wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofeńą przetargową.
WzÓr oŚwiadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących
Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamÓwienia stanowi Załącznik nr 7 do slWZ'
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postępowania wyjątkiem Wykonawcy, ktorego ofeńa została wybrana za
najkozystniejszą. \Afikonawcy, ktÓrego ofeńa została wybrana jako najkozystniejsza, Zamawia1ący zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia Żądano. ZamawiĄący zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek \Ąlkonawcy, ktory wycofał

B

z

ofeńę pzed upływem terminu składania ofeń.

9.

10.

Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
Zamawiający moze zatrzy mac wad u m w az z od setkam i, jezel
Wykonawca odmowił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonychw ofercie,
Wykonawca nie wniÓsł zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy, jeŻeli Żądanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych WarunkÓw Zamowienia,
zawarcie umowy stało się niemoŻliwe zprzyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca wycofał ofeńę po terminie otwarcia ofert.
Wykonawca zmienił ofertę, przy czym przez zmianę oferty nie naleŻy rozumieÓ:
uzyskanych w toku negocjacji/licytacji
a) zmian
składnikÓw stanowiących kryteria oceny ofert
ustnej/aukcji elektronicznej, z zastrzeżeniem, ze nie mogą one byc mniej korzystne niŻ w złoŻonej
i

1)

2)

3)
4)
5)

r

i:

-

-

ofercie,

b) zmian

-

składnikow stanowiących kryteria oceny ofeń

-

uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych

prowadzo nych po neg ocjacjach/l icytacj i u stn ejla u kcj i elektro n icz nej,
zmian korzystnych dla Zamawiającego, jezeli nie dotyczą kryteriÓw oceny ofert,

c)
6) Wykonawca nie uzupełnił dokumentow na Wezwanie, o ktÓrym mowa w $ 27 Regulaminu udzielania
zamowień w WEGLoKoKs KRAJ S.A. z uwzględnieniem ust. 3.
11.
12.
13.

Po upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
Jezeli zachodzą podstawy do zatrzymania wadium w odniesieniu do częŚci ZamÓwienialzadanial oferty
częŚciowej zatrzymaniu podlega wadium odpowiadające tej częŚci.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniądz Zamawiający uprawniony jest do sprawdzenia
prawidłowościjej wystawien ia.

xl.

Zabezpieczen ie należytego wykonan ia umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŹytego wykonania umowy

xll.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej'
WańoŚc umowy brutto będzie rÓwna kwocie jaką ZamawiĄący zamierza przeznaczyć na realizację

1

2

zamÓwienia powiększonej o podatek VAT.
Oferta ostateczna uzyskiwana jest:
spośrÓd złoŻonych ofert,
w drodze aukcji elektronicznejwg zasad okreŚlonych w SIWZ,
licytacji ustnej, \A/ykonawcy, którzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej
w sposob wskazany przez Zamawiającego powinni złozyc ofertę ostateczną za pośrednictwem

a)
b)
c)

Sekretarz Kom isji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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poczty elektronicznej

z zastrzeŻeniem,

WĘGLoKoKS KRAJ S.A
iŻ wiadomośc elektroniczna o dokonanej zmianie powinna

zostać dostarczona przed terminem licytacji określonymW zaproszeniu. W przypadku braku
odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja Przetargowa przyjmuje ofertę wstępną jako
ostateczną,

d)

negocjacji.

3

Do aukcji elektronicznej, licytacji ustnej, negocjacji Zamawiający nie zaprasza \ĄtlkonawcÓW, ktorzy
w ocenie Komisji przetargowej nie spełniają warunkÓw udziału w postępowaniu lub ich ofeńa podlega

4

Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji
Zamowienia z Wykonawcą, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony wcześniej
sposob uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej,

odrzuceniu.

elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej.

xil!.
I

Zasady wyboru wyboru najkozystniejszej ofeńy z zastosowaniem aukcji elektronicznej

_

jeŻeli

dotyczy.

ZamawiĄący moŻe przeprowadzic aukcję elektroniczną, jezeli do postępowania zostaną złoŻone co
najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie

6

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

7

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia

2
3

.
.

4
5

I

złoŻoną ofeńę.

1.

2.
3.
4.

o

o ile z przyczyn

lezących
terminie rozpoczęcia nowej aukcji

powtÓrzenia aukcji,

ZamawiĄący powiadomiw sposob okreŚlony w SIWZ.
W sprawach dotyczących przebiegu aukcji a W szczególności obsługi funkcjonalnej pońaIu należy

kontaktować się:

colG S.A. ul. Mikołowska 100

e-mai!: zqłoszenie@coiq.pl.

xtv.

i

w szczegolności po jego stronie aukcja obarczona jest wadą.

40_065 Katowice teI. +48 32757 4444lub na adres

Kryterium oceny ofeńy.
Kryterium oceny _ nĄniŻsza cena (C) - Waga 100%.
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.
Za najkozystniejszą ofeńę dla kryterium cena - zostanie Uznana oferta Wykonawcy, ktory zaoferuje
najniŻszą cenę realizacji zadan ia.
ofeńa najkorzystniejsza moŻe zostac wybrana w toku aukcji elektronicznej, licytacji ustnej lub negocjacji.
Celem uzyskania ostatecznej ceny Zamawiający przewiduje mozliwoŚĆ przeprowadzenia uzgodnień
prowadzących do obnizenia cen z Wykonawcą, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę. Zaproponowanie
w toku uzgodnień mniej korzystnych dla Zamawiającego warunkow i cen zostanie potraktowane jako
zmiana ofeńy.

5.

6.

xv.
1.

2.
3.

Licytowana w pienłszej kolejności będzie suma kontrolna wszystkich pozycji netto Formularza ofeńowego
(Załącznik nr 2a do slWZ)' następnie z Wykonawcą, ktÓry 'uzyska najkorzystniejszą wańoŚÓ sumy
wszystkich pozycji, będą negocjowane ceny poszczegÓlnych pozycji.
Wańoścumowy brutto będzie rÓwna kwocie jaką ZamawiĄący zamierza przeznaczyc na realizację
zamÓwienia powiększonej o podatek VAT'

Warunki umowy.
lstotne dla Stron postanowienia, ktore zostaną Wprowadzone do treŚci zawieranej umowy, zostały
okreŚlone w Załączniku Nr 8 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje mozliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadkach okreŚlonych
w lstotnych postanowieniach, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy.
Umowa moze zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jezeli Wykonawca wyrazi zgodę na
zawarcie umowy na warunkach określonychw złoŻonej ofercie.
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xvl

Warunkl płatności.
Termin płatnoŚci wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
S.A. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w części,na podstawie dokumentu
potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia w całościlub częŚci np. protokołu odbioru
przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WEGLOKOKS KRAJ S'A. Wyklucza się stosowanie
zaliczek i przedpłat.

XVII.

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

1.

ofeń.
2

Rozstzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy moze nastąpić po upływie terminu związania ofertą
nie jest wymagane jego pzedłuŻanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest
uprawniony do wystąpienia do \A|konawcÓw z wnioskiem o pzedłuŻenie terminu zwięania ofeńą o okres do

i

60 dni.

xvlll.
1

2
3

4
5

b

Termin składania ofeń.

ofeńę wrazzzałącznikami należy złożyć,w formie eIektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz
ofeńowy w termlnie do dnia 18.05'2022 r. do qodz. 8:50
Koszty opracowania olerty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi \Ą/ykonawca.
System Elektronicznego Formularza ofertowego nie dopuszcza mozliwości złoŻenia oferty po upływie
terminu składania ofert.
Wykonawca moŻe przed upływem terminu do składania ofeń zmienic lub wycofaÓ ofeńę.
Zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofeń skutkuje odrzuceniem oferty.
Przezzmianę ofeńy nie naleŻy rozumieÓ:
a) zmian składnikow stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji z zastrzeŻeniem,
ze nie mogą one byÓ mniej korzystne niŻw złoŻonej ofercie,
b) zmian - składnikow stanowiących kryteria oceny ofeń - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych
prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej,
b) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jezeli nie dotyczą kryteriow oceny ofeń.
UWAGA:
Na etapie składania oferty, naleŻy uwzględnić czas niezbędny do złożeniaofefty oraz weryfikacji
prawidłowoŚci użytych podpisow elektronicznych przez system informatyczny.

xlx.

otwarcie ofeń.

1.

otwarcie ofeń nie jest jawne i nastąp i w dniu 18.05.2022

2

otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień,
w ktÓrym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
lnformacja z otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim Wykonawcom drogą elektroniczną na adres
e-mai l wskazany w złoŻonej ofercie.

3.

xx.
1.

1)

qodz. 9:00

Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.
Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
Wvkonawcv z Zamawiaiącvm:
a) zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnieniatreściofeń, dokumentów,
pozostałe oświadczenla i wnioski:
drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego
Formularza ofeńowego,

b)

2)

r. o

na wezwanie Zamawiającego, uzupełnianie dokumentów,
wyjaśnlenia treściofeń lub dokumentów składanych wraz zofertą:
w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez
Platformę EFo na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie.
Zamawiaiacv z Wvkonawcami:
a) zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:
składanie dokumentów

drogą elektroniczną:

-

poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofeńowego,

poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
nte rn etowej w prof u n abywcy https ://d ostawcv-weq
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie
i
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WĘGLoKoKS KRAJ S.A'
potwierdzą
otrzymania informacji
fakt
Zamawiający i Wykonawca, na ządanie kaŻdej ze stron, niezwłocznie
przesłanej drogą elektroniczną'
osobą udzielającą informacji ze strony ZamawiĄącego jest:

Nr sprawy PRZZ|3037
2.
3.

XXI.
I

2
3

4

5

GabrielaLonczyk

e-mail: q.lonczyk@weqlokokskrai.pl
Wyjaśnlenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji slwz.
Wykonawca moŻe zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci S|WZ poprzez narzędzia
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaŚnień, chyba, ze prośba o wyjaśnienie treŚci specyfikacji wpłynęłado Zamawiającego na mniej niz
6 dni przed terminem składania ofert.
Treśc zapytań (bez ujawniania żrodłazapytania) wrazz wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na
stronie internetowej Zamawiającego'
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofeń zmodyfikować
treŚc SIWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegolności dotyczy kryteriow oceny ofert, warunkow udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający moze przedłuŻyćtermin składania ofeń
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach. Dokonaną w ten sposob modyfikację Komisja
Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
W przypadku modyfikacji treściFormularza ofeńowego przed terminem składania ofeń, jeśli
Wykonawcazłożył już elektroniczną ofeńę otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania
złożonej ofeńy, w kontekściejej kompletności i zgodności. Na platformie EFo ofeńa Wykonawcy
zostanie oznaczona statusem 'nieaktualna' (złoŻona w poprzedniej weĘi Formulaza). Wykonawca
powinien dokonać aktuaIizacji złożonejofeńy w oparciu o zaprezentowany vlykaz zmian
wprowadzonych w formularzu ofeńowym i wysłaó ją ponownie do Zamawiającego. W przypadku
n iedokona n ia a ktua iza Ąi złożonaelektron iczna ofe ńa pozostaje wiążąca.
Komisja Przetargowa wezwie Wykonawcę, ktÓry złozyłnaikorzvstniejszą ofertę do złoŻenia stosownych
dokumentów w okreŚlonym terminie, chyba, ze pomimo ich złoŻenia konieczne byłoby uniewaŻnienie
postępowania lub odrzucenie oferty.
oświadczenia lub dokumentv złoŻone przez Wykonawcę, ktory złozvłnajkorzystniejszą ofeńę winny
l

6.

7.

potwierdzac:
1) spełnianie warunkÓw udziału w postępowaniu przez Wykonawcę,

2)
B.

xxlt.
1)

2)

XXIII

Że oferowane
i

:

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie.
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
inne omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z SlWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym \ń/ykonawcę
i wyznaczając termin na WyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba Że akceptacja zmian wynika
z wyjaŚnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 1 pkt. 4 Regulaminu.
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,

P

rzetwarzan ie da nych oso bowyc h.

Zgodnie z art' 13 ust.1 i ust' 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przebł,tarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/VE (ogolne

i

rozporządzenie

informuje, iz:

1.

dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunkÓw

określonychw S|WZ
na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową jako dzień złoŻenia'
Uz u pełn ia n e przez Wykonawcę' ktÓrv złozvłnaj korzystn iejszą ofertę
1) Komisja Przetargowa kaŻdorazowo Wzywa \Ą/ykonawcę' ktÓry w wyznaczonym terminie:
nie złoŻyłstosownych dokumentÓw'
a)
b) złozył dokumenty zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w okreŚlonym terminie, chyba, że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
u n iewaŻn ien ie postępowan ia lu b od rzucenie oferty.
2)
Dokumentypodlegające uzupełnieniuwinnypotwierdzac:
a) spełnianie warunkÓw udziału w postępowaniu przez Wykonawcow,
b) Że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunkÓw
określonychw SlWZ'
na dzień wyznalzony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia'

o

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

pzy

ul. gen.

ZamawiĄący

z

jest WĘGLoKoKS KRAJ s.A.,
siedzibą
J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego

Administratorem danych osobowych Wykonawcy
w Piekarach Śląskich (41-940)

RoDo'

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRs
0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000'00 złotych opłacony w całoŚci, będącą podatnikiem od

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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WĘGLoKoKS KRAJ S.A.
NlP 653-000-48-65, REGoN 270034633' BDo
000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalejAdministratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych W WĘGLOKOKS KRAJ S'A.: adres
41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tel. 32 7181667.
Dane Wykonawcy przeM,tarzane będą w celu:
a) Przeprowadzeniapostępowaniaoudzieleniezamowienia;
b) \A/yboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
c) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
Przetwarzanie przekazanych przez \A/ykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc reprezentantow
Wykonawcy, właścicielilub pracownikÓw.
PrzeMvarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit' f) RoDo.
Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznośc przeprowadzenia postępowania o udzielenie

Nr sprawv PRZZ|3037
towarÓw i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej
2.
3.

4.
5.

zamÓwienia.
o.

7

I

9

10.
11

12
13

14

Dane Wykonawcy są rownieŻ przeŃ,tazane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania
analiz rynkowych' opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw Administratora, a jeŚli
zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleŻnoŚci w oparciu o żw. prawnie
uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne rowniez do wykonania ciąŻącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlności z ustawy o podatku dochodowym od
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art' 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celÓw' Administrator moŻe udostępniĆ Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rowniez udostępniane podmiotom
upowaŹnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymi Administrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania,
usunięcia, ograniczenia p'zeM'tarzaila, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ
S.A.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucli 76, e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67 lub do
Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 00-193 Warszawa, ul' Stawki 2, gdy uzna,iŻ przetwarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
Zgodnie z art. 14 RoDo \Ą/ykonawca zobowiązuje się wykonac w imieniu Administratora (ZamawiĄącego)
obowiązek informacyjny wobec osob, o ktÓrych mowa W ust. 12, przekazując im treŚĆ klauzuli informacyjnej,
o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym osobom \Ałkonawcę jako żrÓdło pochodzenia danych
osobowych, ktÓrymidysponował będzie Administrator (Zamawiający) - (jeŻelidotyczy).
Podanie przez \AĄkonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

XXIV. lnformacje dodatkowe.

1.
2'
3.
4.

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający moze ŻądaĆ przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jezeli

złoŻona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwoŚci

prawdziwoŚci.

lnformację

o

Zamawiającego.

wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zamieścina stronie

jej

internetowej

Zgodnie z $ 39 Regulaminu dokumentacja postępowania nie jest jawna i nie podlega udostępnianiu na
zasadach określonychw przepisach o dostępie do informacji publicznej.
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Załączniki
Załączniknr 1
Załączniknr 2
Załączniknr 2a

opis przedmiotu zamÓwien

Załączniknr 2b

Wzor cennika pozostałych częŚci zamiennych nowych
(nie podlegający ocenie).
WzÓr Cennika pozostałych częścizamien nych i podzespołow regenerowanych
oraz czynnoŚci senvisowych (nie podlegający ocenie).
\A/ykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat - wzor.
oŚwiadczen ie Producenta maszyn/u rządzen.
oŚwiadczenie Wykonawcy'
oświadczenie Wykonawców wspolnie ubiegających się o zamówienie'
oŚwiadczenie dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności.
lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy.

Załączniknr 2c
Załączniknr 3
Załączniknr 4
Załączn|knr 5
Załączniknr 6
Załączniknr 7
Załączniknr 8

ia.

Formularz ofeńowy.
Cennik istotnych dla Zamawiającego częścizamiennych

i

podzespołow nowych

(podlegający ocenie).

Bytom, dnia

Przewodn

r-ru:;#"targową

Tomasz Herman
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1

Przedmiot zamówienia
Swiadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych produkcji ElcKHoFF dla WEGLoKoKs
KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022 - 2023.
Przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich.

2.

Lokalizacja miejsca wykonywania usług.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

3.

Zakres rzeczory przedmiotu zamówien ia.
Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniaó wymagania wynikające z aktualnie
obowiązujących przepisów prawa tj.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gÓrnicze (Dz. U. tl. 2021 poz. 1420) wraz

1)

2)

s)

z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu Świadczenia usługi,

Rozporządzenie Rady Ministrow

z

dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobow do
z 2004 r. nr 99 poz. 1003,

stosowania w zakładach gorniczych, wraz z pÓŻniejszymi zmianami (Dz.U'
z 2005 r. nr 80 poz. 695, z 2007 r. nr 249 poz. 1 853),

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. W sprawie szczegołowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych (Dz. U z 2017 r', poz. 1118,

z 2019 (. poz. 1880 oraz z 2020r. poz. '1094),
4)
5)

6)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r, w sprawie zagroŻeń naturalnych
z2021 r. poz. 1617, z2021 r' poz. 1420),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pażdziernika 2008 r' w sprawie zasadniczych wymagań dla
maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r' w sprawie wymagań dla urządzen
i systemÓw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016
poz.817 z dnia 09.06.2016).

w zakładach gorniczych (Dz.U.

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

4.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wymagane parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia.
Naprawy (usługi serwisowe) wykonywane będą w wyrobiskach podziemnych zakładu gorniczego bez
wyłączenia obiektu z ruchu'
Dostawa częŚci do Zamawiającego będzie się odbywać wraz z usługą senłisową lub w formie
zabezpieczenia jednostkowych iloŚci częŚci zamiennych i podzespołÓw do napraw możliwych
i dozwolonych do przeprowadzenia przez uzytkownika maszynylurządzenia, na podstawie Wezwania
Senruisowego telefonicznego potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną (pocztą e-mail)' Wezwanie
Serwisowe zostanie przesłane do Wykonawcy w czasie do 24 godzin od czasu zgłoszenia telefonicznego
lub w pieruvszym dniu roboczym po zgłoszeniu telefonicznym.
Naprawa serwisowa maszyny (urządzenia) będzie wykonana w sposÓb gwarantujący bezpieczną
eksploatację wyrobu, nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny (urządzenia), a maszyna (urządzenie) po
naprawie senłisowej będzie odpowiadac dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji uzytkowania), na
podstawie, ktorej była eksploatowana przed naprawą senruisową'
Częścizamienne będące przedmiotem zamÓwienia muszą byc zgodne z dokumentacją technicznoruchową/instrukcją użytkowania - producenta, a ich zastosowanie (zabudowa) w maszynie /urządzeniu
zapewni bezpieczną eksploatację wyrobu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny.
\A/ykonywanie płatnych napraw senruisowych lub zastosowanie częŚci zamiennych i podzespołow
dostarczanych w ramach usług senrisowych w okresie gwarancyjnym dla maszynylurządzenia nie moŻe
powodowac utraty gwarancji udzielonejprzez producenta lub \ĄĄldzierzawiającego.
Zastosowanie częścii podzespołow będących przedmiotem postępowania nie moŻe naruszaĆ deklaracji
zgodności WE/dopuszczenia Prezesa WUG wystawionych dla maszynlurządzen, ktÓrych przedmiot
zamÓwienia dotyczy.

7)

W

przypadku braku ograniczeń formalno-prawnych dopuszcza się stosowanie częścizamiennych
podzespołow poremontowych (regenerowanych)' ZasadnoŚc i zakres ich stosowania winny byÓ
kaŻdorazowo przedmiotem indywidualnej analizy, a ich ceny jednostkowe nie powinny przekraczać 60 oń
cen nowych części/ podzespołów a okres udzielonej gwarancji będzie nie krotszy niż połowa okresu
gwarancji dla częścipodzespołow nowych.

i
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5
1

2
3

4
5

6
7
B

I

6.
1)
2)
3)
4)

az z każdą wy ko n a ną usłu gą serwisową Wy kon awca dosta rczy
Protokoł wykonania usługi serwisowej, ktÓry powinien zawieraĆ:

W

r

:

numer kolejny,
datę i godzinę zgłoszenia usługi senłisowej (Wezwania Senłisowego),
uzgodniony pomiędzy przedstawicielami stron termin wykonania usługi,
rodzaj uszkodzenia,
datę igodzinę przystąpienia do pracy ekipy senłisowej,

wyszczegolnienie przeprowadzonych prac,
datę i godzinę zakończenia prac związanych z realizacją zlecenia, specyfikację wymienionych elementÓw
i podzespołÓw oraz iloścprzepracowanych godzin,
komentarz odnośniewstępnego okreŚlenia strony odpowiedzialnej za powstanie zdarzenia,
potwierdzenie wykonania usługi przez serwisanta i osobę Wyzszego dozoru ruchu,

Wraz z każdą usługą serwisową związaną z dostawą częścizamiennych Wykonawca dostarczy
dokumenty:
kartagwarancyjnadostarczonejczęŚci/podzespołu,

- potwierdzony na bramie wjazdowej Zamawiającego,
zaŚwiadczenie fabryczne lub deklarację zgodności WE lub Świadectwo zgodnoŚci dla urządzen
elektrycz nych i urządzeń b u d owy p rzeciwwy b uch owej,
protokÓł wykonania usługi serwisowej'
dowod dostawy WZ

W przypadku dostawy częścizamiennych do napraw wykonywanych samodzielnie przez

uŻytkownika, gdy
przedmiotem wykonania usługi są ceńyfikowane zamienniki częŚci zamiennych oryginalnych lub katalogowych -

z wymaganiami stosownych norm
przez akredytowane jednostki
przedmiotu
przepisÓw,
(odpowiednio
wydanych
do
certyfikacji)
i
ceńyfikujące/jednostki notyfikowane, wskazujących co najmniej zakres ich zastosowania W maszynach
Ceńyfikat(y) zgodnościwłaŚciwoŚci oferowanych częŚci zamiennych
l

urządzeniach, ktÓrych

p

rzed miot za mÓwien ia dotyczy.

7.
1)
2)

Wymaganiaorganizacyjne.
Przez naprawę rozumie

3)
4)

W ramach wykonywania usługi senłisowej transpoń do i od Zamawiającego częścizamiennych

5)

6)

7)
8)
9)
10)

się

usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę przywracającą

maszynę/urządzenie do jego poprzedniej sprawności.

Usługi senvisowe realizowane mogą być rownież w formie zabezpieczenia dla służbtechnicznych
ZamawiĄącego jednostkowych iloŚci częŚci i podzespołow, po zgłoszeniu w opisany wyzej sposÓb takiej

potrzeby.

jak
osob świadczących usługi seruvisowe odbywac się będzie na koszt Wykonawcy.
Seruvis moze byc Wezwany do realizacji usługi seruvisowej przez osobę upowaŻnionąprzez Zamawiającego
(Kopalnię). Wezwanie Seruvisowe powinno byczłoŻone telefonicznie, a następnie potwierdzone faksem lub
drogą elektroniczną do 24 godzin' W przypadku zbieŻności tego terminu z dniami ustawowo wolnymi od
pracy, dokument ten przesłany winien byc do końca pienruszej zmiany następującego dnia roboczego''
osoba dozoru Wyższego Działu Energomechanicznego ustala warunki pracy ekipy serwisowej, przydziela
i

osobę koordynującą oraz zapewnia fachową wspołpracę ze słuŻbami kopalni. Świadczenie usług
senruisowych kończy się zawsze sporządzeniem Protokołu serwisowego podpisanego przez obydwie
strony. W protokole winna być określona godzina jego sporządzenia, ktÓra okreŚlac będzie czas
zakończenia realizacji usługi senłisowej. UpowaŻnionym W imieniu Kopalni do potwierdzenia iloŚci
roboczogodzin przepracowanych przy usługach serwisowych na terenie zakładu ZamawiĄącego oraz
ewentualnie zuŻytych materiałow związanych z wykonaniem usług objętych niniejszą umową jest osoba

ruchu.

wyzszego dozoru
W przypadku braku częścilpodzespołow niezbędnych do naprawy maszynlurządzeń przez Wykonbwcę,
dopuszcza się mozliwośc (zazgodąWykonawcy) zastosowania częŚci/podzespołow będących własnoŚcią
ZamawiĄącego, W celu usunięcia awarii, do czasu dostarczenia części/podzespołów przez \Atlkonawcę.
W tym przypadku zastosowanie tych częŚci i podzespołow nie naruszy ochrony gwarancyjnej maszyny lub
urządzenia, gdzie zostaną zastosowane a ZamawiĄący obciąŻy kosztem wymiany i wykonania rełnontu
częŚci/podzespołu Wykonawcę według obowiązujących w WĘGLoKooKs KRAJ S.A. kosztow pracy oraz
i

cennikÓw usług remontowych.
Strony zobowiązane są do podpisania Protokołu usługi senruisowejza wykonaną usługę'

W przypadku, gdy niniejsza umowa zawarta została na podstawie ofeńy wspÓlnej strony ustalają,
Że czynnoŚci naprawcze, dla ktÓrych Wymagane jest uprawnienie, o ktÓrym mowa w Prawie geologicznym
i gÓrniczym będą wykonywane tylko przez podmiot posiadający takie uprawnienie.
Przyjazd ekipy senvisowej Wykonawcy następuje w terminie zgodnym z umową.
Ekipa senłisowa Wykonawcy zgłasza swÓj pzyjazd u osoby określonej wzgłoszeniu iwspÓlnie
nią u dyspozytora Zamawiającego. Zgłoszenie przyjazdu ekipy senruisowej u dyspozytora oznacza

z

rozpoczęcie czasu realizacji usługi serwisowej, natomiast zgłoszenie u dyspozytora przybycia na miejsce
wykonania usługi senruisowej (tj. miejsce lokalizacji maszyny) oznaczarozpoczęcie czasu usuwania awarii.
Sekretaz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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11)

na wyjątkową sytuację i koniecznośc natychmiastowego wykonania usługi, świadczenie usług senruisowych
w zakresie przedmiotowych częścii podzespołow będzie odbywac się na podstawie odrębn ie zawańych
umów pomiędzy stronami niniejszej umowy
8.
1)

2)

obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia całodobową obsługę senruisową maszynlurządzeń objętych niniejszą umową,
eksploatowanych na terenie Zamawiającego, We wszystkie dni tygodnia, włącznie z sobotami, niedzielami
i świętami,w zakresie uznanych roszczeń gwarancyjnych bezpłatną, a w pozostałych przypadkach
odpłatną.
Do obowiązkow Wykonawcy W zakresie świadczenia usług senrisu naleŻy:

b)

dostawa transpońem własnym i na własny koszt pracownikow senvisu i urządzeń niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy do KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytui1i76,4l-905 Bytom,
na wezwanie Zamawiającego naprawa awaryjna, diagnostyka i kontrola maszynlurządzeń i ich

c)

kontrola maszynlurządzeń

a)

d)
e)

3)
a)

b)

c)
4)

5)

6)

7)

podzespołow w miejscu ich pracy,

dokumentacji,

i ich

podzespołÓw w miejscu ich pracy na podstawie zapisÓw umÓw bądz

zabezpieczenie dla słuzb technicznych ZamawiĄącego jednostkowych iloŚci częŚci i podzespołÓw,

o

kazdym zaistniałym wypadku przy pracy, niebezpiecznym zdarzeniu, ktÓre spowodowało
lub mogło spowodowac zagroŻenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego, ruchu kopalni lub bezpieczeństwa
powszechnego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomic Dyspozytora Ruchu Zal<ładu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na zasadach ujętych w obowiązujących W kopalni
Zarządzeniach Dyrektora i Kierownika Ruchu Zakładu Gorniczego. Po zakończeniu miesiąca, Wykonawca
przedłoŻy w Dziale BHP Zamawiającego 1-go dnia następnego miesiąca, pisemne sprawozdanie
o zaistniałych wypadkach przy pracy. Po zatwierdzeniu protokołu ustalenia okolicznoŚci i przyczyn
wypadku przy pracy jego kopię naleŻy dostarczyĆ do Działu BHP Zamawiającego. Dokumentację
powypadkową i stosowną dokumentację w zakresie określenia przyczyn okolicznoŚci wypadku' ktoremu
uległ pracownik Wykonawcy, spouądza słuŻba BHP Wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem Rady
MinistrÓw z dnia z dnia '1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okolicznoŚci i przyczyn wypadkow przy pracy
(Dz. U. 2009 r. Nr 105, poz. 870).
Zgodnie z postanowieniem ustawy Prawo geologiczne i gornicze \Ałkonawca zobowiązany jest:
Świadczyc usługi na terenie Zamawiającego pŻez pracownikow z odpowiednim do zakresu prac
doświadczeniem i odpowiednich kwalifikacjach, zapoznanych z dokumentacją techniczną i technologiczną
prowadzenia napraw maszyn,
prowadzic szkolenia okresowe, badania lekarskie pracownikow senivisu zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami oraz pzestzegac terminÓw ich przeprowadzania,
stosowaĆ bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami technologie napraw wykonywanych pzez
pracownikÓw senivisu, za co odpowiada kierownik ekipy serwisowej wyznaczany przez Wykonawcę.
Za zgodne z obowiązującymi przepisami i technologią wykonania usługi serwisowej na terenie
Zamawiającego odpowiada kierownik lub przodowy brygady senłisu, wyznaczany przez osobę uprawnioną
ze strony Wykonawcy.
Na Protokole usługi senrisowej, \A/ykonawca okreŚli wstępnie czy wykonana usługa jest gwarancyjna lub
pozagwarancyjna.

Protokoł usługi serwisowej \AĄkonawca sporządzi w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla
kaŻdej ze stron, trzeci egzemplarz _ dopuszcza się czytelną kserokopię- \ĄĄlkonawca dołączy do faktury za
wykonaną usługę).

Wykonawca zobowiązany

jest do zwrotu Zamawiającemu częŚci, podzespołow po

wymianie

z wyjątkiem uszczelnień, elementów montaŻowych, Śrub, złączek, przewodów hydraulicznych, przewodÓw
nie dotyczy usług
oraz zuŻytych olejow i smarÓw
elektrycznych, częŚci szybkozuŻywających
gwarancyjnych oraz sytuacji, w ktorych cena częŚci zamiennej w dołączonym cenniku do umowy dotyczy
wyłącznie rÓznicy pomiędzy ceną nowej części, podzespołu a kosztem remontu (co zostanie oznaczone

się

-

w cenniku jako czeŚĆ remontowana).
B)

e)

reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia
terminu rozpatrzenia reklamacji (powiadomieniaza pomocą poczty elektronicznej wterminie do 14 dni od
dnia zwrotu podzespołow i częścizamiennych). Pzekroczenie tego terminu skutkowac będzie uznaniem
roszczeń gwarancyjnych przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca wystawi fakturę korygującą'
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wykazu pracownikow senłisu posiadających wymagane na
dole kopalni kwalifikacje. osoby, ktÓre będą wykonywac czynnoŚci serwisowe muszą posiadac
uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu gÓrniczego wydobywającego węgiel kamienny,
posiadaÓ odpowiednie do zakresu prac doŚwiadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne
szkolenia BHP, przeszkolenie zzakresu uzytkowania pochłaniaczy iaparatow ucieczkowych.

W przypadku zgłoszenia przez ZamawiĄącego
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powiedzialności
Wykonawcy.
Zakres
od
9.
Za transport częścii podzespołÓw dostarczanych w ramach usług senłisowych odpowiada Wykonawca'
1)
2)
Wszystkie częŚci podzespoły budowane W maszynie lub dostarczane Zamawiającemu W ramach

i

3)

4)

5)

świadczonych usług serurisowych powinny byc identyfikowalne.
przepisami ich uŻytkowania
Wykonawca przekaŻe rÓwnieŻ wszystkie Wymagane dla zgodnego
dokumenty (deklaracje zgodności, protokoły badań, protokoły nastaw, itp').
Wykonawca oŚwiadcza, Że posiada Wymagane prawem uprawnienia do realizacji usług objętych niniejszą
umową. W przypadku utraty wazności takich uprawnień ma obowiązek pisemnego poinformowania o tym
Zamawiającego'
\Alkonawcy, ktozy złoŻyli ofertę wspÓlną odpowiadają solidarnie za wykonanie pzedmiotowej umowy (ezeli

z

dotyczy).
10.
1)

2)
3)

4)

obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający w związku ze świadczonymi przez słuzby senłisowe Wykonawcy usługamizobowiązany jest:
Zapewnic warunki bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li seruvisu Wykonawcy na terenie Kopalni
w oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy - Prawo geologiczne i gÓrnicze, za co
odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu Gorniczego, na terenie, ktorego usługa jest Świadczona.
W przypadku stwierdzenia przez ekipę senłisową, Że warunki uniemożliwiają pracę, ekipa moŻe

jej nie podjąc' o czym powiadamia niezwłocznie Dyspozytora Kopalni.
Zapewnic osobę dozoru ruchu ze strony Kopalniw charakterze opiekuna i koordynatora prac.
Zapewnic transport narzędzi, częŚci i podzespołow oraz pracownikÓw senłisu w podziemiu kopani.

5)

6)

7)
B)

e)

10)

11)

1',1

1)

W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktoremu uległ pracownik Wykonawcy, Kierownik Ruchu Zakładu
Gorniczego podejmuje działania zgodnie z przepisami ustawy - Prawo geologiczne i gornicze.
Umozliwić pracownikom Wykonawcy dokonywania doraŹnych kontroli, stanu technicznego
maszynlurządzeń lub ich podzespołÓw oraz kontroli przestrzegania przez Zamawiającego zasad
prawidłowej eksploatacji. Przeprowadzenie doraŹnych kontroli Wymaga powiadomienia Zamawiającego
(Kopalnię) nie pÓzniej niŻ 8 godz. przed rozpoczęciem zmiany, na której Wykonawca planuje
przeprowadzic kontrolę. Dla tego typu kontroli zastosowanie mają wszystkie zapisy przywołane w umowie
oraz powyŻej, dotyczące realizacji usług senłisowych.
odmowa lub uniemoŻliwienie dokonania kontroli przez pracownikÓw seruvisu Wykonawcy, z wyłączeniem
przypadku siły wyzszej, moŻe byc podstawą do cofnięcia gwarancji.
W przypadku odmowy podpisania częścibądz całoŚci ustaleń Protokołu usługi senłisowej przez
Zamawiającego (Kopalnię) z roŻnych przyczyn, Zamawia1ący zobowiązany jest opisać w Protokole usługi
senłisowej własne ustalenia i wnioski.
ZwróciĆ w terminie do 14 dni pobrane i wymienione W ramach usług serwisowych gwarancyjnych
podzespoły i częścizamienne (w przypadku koniecznoŚci zwrotu). Dotyczy to równieŹ podzespołÓw
i częŚci w odniesieniu do ktorych Zamawiający zamierza wnosiĆ roszczenia gwarancyjne. Przekroczenie
tego terminu skutkowac będzie odmową roszczeń gwarancyjnych. W tym przypadku Zamawiający pokryje
koszty wymienionych podzespołow i częŚci zamiennych.
W przypadku zaistniałego wypadku, w razie nieobecnoŚci na miejscu zdarzenia osoby dozoru \Ąfukonawcy
o zaistnieniu wypadku przy pracy, wystąpieniu zagroŻenia Życia lub zdrowia załogi Wykonawcy,
Dyspozytor Ruchu Kopalni powiadomi osobę dyzurną Wykonawcy. Do czasu przejęcia dochodzenia
wypadku przez słuzby BHP Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest zapewnic: niezwłoczne
zorganizowanie pienłszej pomocy dla poszkodowanego zabezpieczenie miejsca wypadku, gdy wypadek
miał miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy udostępnienie niezbędnych informacji i materiałÓw słuzbie
BHP Wykonawcy.

Nieodpłatne zapewnienie pracownikom

i

ekipy serwisowej bezpiecznych warunkÓw

pracy

udostępnienie pracownikom Wykonawcy, w czasie wykonywania usługi serwisowej jak i w czasie
doraŹnych kontroli zawiązanych z nadzorem nad eksploatacją maszynlurządzeń, mozliwości korzystania
z'' zaplecza socjalnego i technicznego (łaznia, szatnia, markownia, łącznośctelefoniczna)' opieki lekarskiej
(tylko dla pracownikÓw serwisu wymagających interwencji lekarskiej na terenie Kopalni) oraz korzystania
z WyposaŻenia pracownika (tj.: lamp gorniczych, sprzętu ochrony drog oddechowych, odzieŻy ochronnej).
Realizacja przedm iotu zamówien ia.
Realizacja usług senruisowych odbywac się będzie na podstawie Wezwania Senłisowego telefonicznego,
potwierdzonego pisemnym dokumentem Wezwania Senłisowego przesłanym Wykonawcy faksem lub email. WWezwaniu Senłisowym Zamawiający, powołując się na numer niniejszej umowy, okreŚli obiekt
usługi, przyczynę wezwania, z ewentualnym określeniemobjawÓw awarii lub uszkodzenia oraz
spodziewanego zakresu rzeczowego / usługowego senivisu' Wezwania Senruisowe naleŻy dokonywac do
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postaci energii elektrycznej, spręŻonego powietrza, emulsji
wody oraz materiałow eksploatacyjnych np. olejow i smarÓw' potrzebnych do wymiany

Zapewnic dostawę mediow

wysokociŚnieniowej,
lub uzupełnienia'
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pisemnym
(w formie druku
potwierdzi
dokumentem
Wezwanie Seruvisu Zamawiający
póŹniej
niz w ciągu
mailem,
nie
przesłanym
lub
eWykonawcy
faksem
serwisowe)
Wezwanie
24 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku zbieznoŚci tego terminu z dniami ustawowo wolnymi
od pracy, dokument ten przesłany winien byc do końca pienruszej zmiany pienłszego dnia roboczego po

Nr sprawy PRZZ|3037
Telefoniczne
2)

tym terminie.
3)

przypadku, gdy w innych umowach dotyczących przedmiotu zamÓwienia np. dzierżawy, najmu
maszynlurządzeń brak jest zapisow okreŚlających terminy realizaĄi, usługi odbywać się będą

W

na ponizszych zasadach:

a)

b)

c)

przybycie ekipy serwisowej do miejsca naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy) maszynylurządzenia
nastąpi w ciągu do 4 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii do seruvisu \Afukonawcy
lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (pzy działaniach prewencyjnych) przyjazd ekipy
senruisowej powinien nastąpic do B godzin od telefonicznego zgłoszenia,

usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawności) nastąpi w terminie możliwie najkrotszym od momentu
przy1azdu ekipy serwisowej na kopalnię, jednak nie dłuzej niz 8 godzin od momentu podjęcia działanprzez
senrvis Wykonawcy w miejscu pracy (okres ten wydłuza się o czas transportu częścina terenie kopalni
przezZamawiającego o ile strony nie uzgodnią inaczej).

d)

e)

udostępnienie części,niezbędnych słuzbom technicznych Zamawiającego dla utrzymania ruchu
maszynylurządzenia, następuje w terminie do 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej
potrzeby do Wykonawcy W przypadku postoju (lub awaryjnej pracy) maszynylurządzenia lub

w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniu prewencyjnym) udostępnienie częŚci
niezbędnych słuŻbom zamawiającego dla utrzymania ruchu maszynylurządzenia, następuje do B godzin od
telefon icznego zgłoszenia.

12
1)

a)
b)

c)

Gwarancja

i

warunki odszkodowania.

Wymagana gwarancja:
na wykonaną usługę serwisową: 12 miesięcy, od dnia wykonania usługi senłisowej,
na dostarczone fabrycznie nowe częścizamienne: 12 miesięcy, od dnia dostawy,

na dostarczone regenerowane częŚci zamienne: 6 miesięcy od dnia przekazania

Zamawiającemu.

Gwarancja na wykazane w dokumentacji technicznej części szybkozuŻywające się ma zastosowanie tylko
w przypadku wad materiałowych iwykonawstwa.
W przypadku korzystania z niniejszej umowy w celu płatnej naprawy maszyn/urządzeń dzieźawionych
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi zgodnie z zapisami umowy dzierŻawy. Gwarancja na

wykazane
w

2)

3)

4)

W

sĘ ma

zastosowanie

tylko

W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad lub usterek nie powstałych z winy Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć zaistniałe wady lub usterki do 7 dni od daty
zgłoszenia'
Wydłuza się okres gwarancji o czas wykonania napraw gwarancyjnych'
gwarancji wyłączone są wady powstałe W wyniku stosowania lub uzytkowania niezgodnego

z
z

warunkami okreŚlonymi przez producenta W instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej,
oraz Wszystkie elementy, ktore zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynnikÓw

zewnętrznych,
5)

dokumentacji technicznej częściszybkozuŻywające

przypadku wad materiałowych iwykonawstwa'

n

iezwi ązanych z

e ks

ploatacją maszy

ny

l

urządze

n

i

a.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny bezpłatny senłis gwarancyjny wraz
z zapewnieniem pełnego asońymentu częścizamiennych oraz kosztami dojazdu i transportu tych części
do Zamawiającego.

6)

Zgłoszenia awari i

7)

Reklamacje przyjmuje:

B)

wv'i"ńioń" * i"'"ón gń"iJ.ti aó'"niy

e)
a)
b)

11)

q

rzyj m uje

:

., tel.

...

fax.

...

o;;.;.J3t lo.i"ńą

..., e-mail:

ó;.i"."lł ."

i"r.i.ń

,"'v.n

"niu,TT3,llu
'
zasadach jak przedmiot umowy.
Wykonawca gwarantuje' że przedmiot zamÓwienia:
jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i nalezycie spełni wymagania okreŚlone
przez Zamawiającego,

jest zgodny z
i

10)

p

obowiązującymi

wymagan iami organÓw państwowych.

W

Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami

Przyjęcie lub odbior przedmiotu zamÓwienia W Żadnym przypadku nie zwalnia \A!konawcy

od

odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
JeŻeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialnośc z tytułu gwarancji jakości

obejmuje zarÓwno wady powstałe z przyczyn, ktÓre W chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły
w przedmiocie zamowienia, jak i wszelkie inne wady tizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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terminu obowiązywania gwarancji'

12)

W przypadku rozbieŻnoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, ZamawiĄący moŻe zleciÓ wykonanie

13)

W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady przedmiotu zamÓwienia koszty

14)

badań n iezaleŹnemu ekspertowi wskazanem u przez Zamawiającego.

badań

ponosiWykonawca. Wysokośc kosztÓw badań określikaŻdorazowo niezaleŻny ekspert'
Udzielona gwarancja musi uwzględniac spełnienie parametrów technicznych, potwierdzonych w złoŻonej

ofercie.

15)
16)

17)
18)

W przypadku Wystąpienia wad W Wymienionych elementach Ękonawca jest zobowiązany na Własny koszt
wymienic lub naprawic dotknięte wadą elementy'
okres gwarancji ulega wydłuzeniu o czas wykonywania ewentualnych napraw gwarancyjnych.
Wymieniony W ramach gwarancji przedmiot zamówienia winien zostaĆ objęty nową gwarancją
na zasadach określonych w umowie.
Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawia1ącego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu zamÓwienia'

1e)

oŚwiadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyzej uznaje się za rÓwnoznaczne z wydaniem
dokumentu gwarancyjnego. Jezeli \A/ykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki
i uprawnienia
i uprawnienia
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1)

2)

3)

w nim okreŚlone nie mogą byc sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego niz warunki
wynikające z postanowień umowy i obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Wykonawca gwarantu je, że:
wszystkie usługi serwisowe (naprawy) wykonane będą w sposob okreŚlony w DTR/Instrukcji uzytkowania,
a naprawiona maszyna/urządzenie będzie odpowiadac DTR/Instrukcji uzytkowania,
wszystkie usługi senłisowe (naprawy) urządzeń budowy przeciwwybuchowej wykonane będą zgodnie
z Wymogami określonymi w Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegÓłowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gÓrniczych (Dz. U
z 2017 r., poz. 1 1 I B, z 2019 r. poz. 1 880 oraz z 2020r. poz. 1 094),
dysponowac będę w okresie realizacji zamówienia wszystkimi częŚciami i podzespołami niezbędnymi do
Świadczen ia usług seruvisowych,

4)

oferowane do świadczenia usług senruisowych częścizamienne będą częściami zamiennymi
maszynylurządzenia, ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu
bezpieczeństwa maszynylurządzenia Wymaganego przez pienłotne regulacje będące podstawa

wprowadzen ia maszyny/urządzenia do obrotu,
5)

stosowanie oferowanych

do świadczenia usług senłisowych częścizamiennych nie

spowoduje

wytworzenia nowej maszynylurządzenia, w związku z tym nie będzie Wymagane ponowne wprowadzenie
wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,

7)

zrealizowane W ramach umowy usługi senłisowe zostaną w zgodzie z dobrą praktyką inzynierską,
e ks p loatację maszyny/u rządzenia.
będzie dysponowac w okresie realizaĄi zamÓwienia niezbędną ilościąosÓb posiadających uprawnienia do
wykonywania w podziemnych wyrobiskach zakładow gÓrniczych usług serwisowych maszynlurządzeń
będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

14.

Wymagan ia stawiane osobom, które będą wykonywaó czyn nościserwisowe

6)

w sposÓb gwara ntujący bez p iecz ną

1)

:

do pracy
w warunkach podziemnego zakładu gorniczego wydobywającego węgiel kamienny, posiadac odpowiednie
osoby, ktore będą wykonywać czynnoŚci seruvisowe muszą posiadac uprawnienia

i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP,
przeszkolenie z zakresu uŻytkowania pochłaniaczy i aparatÓw ucieczkowych.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wykazu pracownikÓw serwisu posiadających wymagane na
dole kopalni kwalifikacje. Wykaz stanowiĆ będzie Załączniknr 2 do umowy.
odzieŻ robocza, odzieŻ ochronna, zabezpieczająca oraz Środki ochrony indywidualnej muszą byĆ zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego a W szczegÓlności z postanowieniem:
Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. W sprawie szczegÓłowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow górniczych (Dz. U z2017 r., poz. 1118, z2019 r.
poz. '1880 orazz2020 r. poz. 1094).
do zakresu prac doŚwiadczenie

2)
3)

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Gabriel a Lonczyk

co1

17

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

Nr sprawv PRZZ|3037

Załączn|k Nr 2 do S|WZ

FORMULARZ OFERTOWY

Wlkonawca
Pełna nazwa Wykonawcy
Forma prawna
Siedz iba Wykonawcy (adres)
Krai
Kod pocŻtowy, miasto

Poczta
WojeWództwo
NIP

REGON

Uczestnicy Konsorcjum (eżeli dotyczy)
Nazwa firmy

/

forma prawna

NIP / REGON

Adres siedziby

NIP:

Lider:

REGON:
NIP:

Ltczestnik:

REGON:
NIP:

L'c2eŚtnik:

REGON:
NIP:

Uczestnik:

REGON:

osoba

Adres e-mail

lmię i nazwisko

Telefon

prowadząca postępowanie
upoważniona do skladania
ofert w aukcjl

oferta do:
KRAJ sPóLKA AKCYJNA
z siedzibą w:

WĘGLoKoKs

41-940 Piekary śląskie ul. Gen.Jerze8o ziętka
W związku z ogloszeniem postępowania o udzielenie zamóWienia w trybie postępowanie niepubliczne - przetar8 nieoqranicŻony pr.:

świadczenie us|ug serwisowych kombajnów ścianowych dzleźawionych produkcji ElcKHoFF dla WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KwK Bobrek-Piekary w
latach 2022-2023
oferujemy uykonanie przedmiotu zamóWienia zgodnie

Ż Wyma8aniami

określonymi przez ZamawiajEcego w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienla za
cenę:

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk

ct1
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częśćzamówienia nr

łlość

1

Świadczenie uslug serwisowych kombajnów ścia nowych
dzierżawionych produkcji ElCKHoFF dla WĘGLoKoK5

1.1

KMj S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022 -2023

-

wE

1,000 kompl.

cena jedn.

Wartość

VAT

netto

Wartość

n€tto

brutto
zł

zl

zł

Załącznika nr 2a do slwz

Razem Wańośćczęścinr

1

Łączna Wartośćoferty netto
Łączna Wartośćoferty brutto

1. ośWiadczam,ŹeWykonawcasklada.jącyniniejsząofertę,aWprzypadkuofertywspólnejkażdyVvykonawcaskładającyofertęwspólną:

1) Poda}cenęofertowąobejmującącałyzakresprzedmiotuzamówieniaopisanyprzezzamawiającegoWslwz.

2) PodałcenęofertowązawierającąwsŻystkiekoszty,którebędąponiesionewcelunależytegowykonaniaprŻedmiotuzamóWienia.
3) AkceptujesposóbiterminpłatnościzgodnyzzapisamiSpecyfikacjilstotnychWarunkówZamówienia.
4) Zapoznałsię z slWZ oraz przyjmuje postanowienia SlWZ bez zastrzeżeń, a WsŻczególności:

a)
b)

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy,
W}/magany termin realizacji zamówienia,

c) Wymagany okres gwarancjj -jeżeli dotyczy,
5) zapoznałsięzlnstrukcjądlaWykonawców,zamieszczonąnastronieWWw.Weploraz,żeWprzypadkuzawarciaumowy,zapoznaosobyrealizujące
umowę po stronie Wykonawcy z WW. hstrukcją.

6) Zapoznal się z wycią8iem z Regulaminu udzielanią zamówień w WEGLOKjKS KM] S.A.
7) Zaoferowa}przedmiotzamówienia WolnyodWadprawnychinienaruszającyprawmajątkowychosóbtrzecich.
2. oświadczam,żeWykonawcaskladającyniniejsząofertę,awprzypadkuofertywspólnejWykonawcyskladającyniniejsząofertęłączniespelnia/
spełniają warunki udzialu w postępowaniu określoneW 5lWZ oraz nie zachodzą Wobec niego podstawy WyklUcŻenia z postępowania określone W SlWZ'

3. oswladczam,żeWykonawcaskładającyniniejsząofertę,awprzypadkuofertywspólnejkażdyWykonawcaskładającyofertęWspólnągwarantuje,że:
1

)

wszystkie usługi serwisowe (naprawy) Wykona w sposób określony W DTR/lnstrukcji użytkowania' a naprawiona maszynalurządzenie będzie
odpowiadać DTRylnstrukcji Użytkowa nia'

2) Wszystkieusługiserwisowe(naprawy)urządzeńbudowyprzeciwwybuchowejwykonazgodniezWymogamiokreślonymiWZalącznikunr3do
3)

Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 201 6r. W spraWie szczegółowych łrn7magań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych
Zakładach 8órniczych (Dz. U.z2017 r', poz' 1 1 1 8),
dysponować będzie Wokresie realizacjl zamówienia Wszystkimi częściami i podzespolami niezbędnymi do świadczenia Uslug serwisowych,

4) oferowanedoświadczeniauslugserwisowychczęściZamienne będączęściamizamiennymimaszyny/urządŻenia,któregoprzedmiotzamóWienia

dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu bezpieczeństwa masŻyny/urŻądzenia wymaganego przeZ pierwotne regulacje będące podstawa
wprowadzenia maszyny/urządzenia do obrotu,
5) stosowanie oferowanych do śWiadczenia usług serwisowych częściŻamiennych nie spowoduje Wywvorzenia nowej maszyny/urŻądzenia' Wzwiązku z tym
nie będzłe wymagane ponowne wprowadzenie wyrobu do obrotu, zgodnie z aktuaInie obowiązującym stanem praWnym,

6) zrealizowanewramachumowyusługiserwisowezostanąwzgodziezdobrapraktykąinżynierską,wsposóbgwarantującybezpiecznaeksploatacje
maszyny/Urządzenia,

7) będŻiedysponowaćwokresierealizacjizamówienlaniezbędnąilościąosóbposiadającychuprawnieniadoWykonywaniaWpodziemnychwyrobiskach
zakladów górniczych uslug serwisowych maszyn/urządzeń będących prŻedmiotem zamóWienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa W tym
za kres ie.

4. oświadczenie podmiotów skladających ofertę wspólną;
ośWiadcŻam W imieniU WykonaWców skladających ofertę, że w przypadku ŻaWarcia Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy składający
wspólną ofertę, będą ponosić solidarną odpowiedzialność za nieWykonanie lub nienależyte Wykonanie zobowiązania.

5. oświadczam,ŻeWykonawcaskładającyniniejsząofertę,aWprzypadkuofertywspólnejkażdyzWykonawcówskladającychniniejsząofertęjest
związany ofertą przez okres 60 dni.

q
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isji
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Załącznik Nr 2a do SIWZ

zAŁAczNlK W FoRMACIE EXCEL
cENNlK lsToTNYcH DLA zAMAWlAJĄcEGo SKŁADNlKoW oFERTY
PoDLEGAJĄCY ocENlE
Ww dokument udostępniony w Profilu
http://weqlokokskraj.pl/dostawcy/profil-nabvwcy
oraz na platformie Elektronicznego Formularza
(w formie

Sekretaz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk

ctł1

Nabywcy ZamawiĄącego pod adresem
wraz z ogłoszeniem o przedmiotowym przetargu
ofeńowego (EFo)' jako osobny plik do pobrania
pliku *.xls),

)o

WĘGLoKoKs KRAJ S.A.

Nr sprawy PRZZ|3037

Załącznik Nr 2b do SIWZ

zAŁAczNIK W FoRMAclE EXGEL
GENNIK PozosTAŁYcH NoWYcH

czĘśclzAMlENNYcH I PoDzEsPoŁoW

Ww dokument udostępniony w Profilu
http://weqlokokskraj.pl/dostawcy/profil-nabywcy
oraz na platformie Elektronicznego Formularza
(w formie

Sekretan Komisji Pnetargowej: Gabriela Lonczyk

c\

Nabywcy Zamawiającego pod adresem

wrazz ogłoszeniem o przedmiotowym przetargu

Ofertowego (EFO), jako osobny plik do pobrania
pliku ..xls).

2t
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Załącznik Nr 2c do SIWZ

zAŁAczNlK W FoRMAclE EXCEL
cENNlK czYNNoŚclsERWIsoWYcH

l REGENERoWANYGH

Ww dokument udostępniony w Profilu
http://weqlokokskrai'pl/dostawcy/profil-nabywcy
oraz na platformie Elektronicznego Formularza
(w formie

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk

q

czĘŚclzAMlENNYCH

t

PoDzEsPoŁoW

Nabywcy Zamawiającego pod adresem

wrazz ogłoszeniem o przedmiotowym przetargu
ofeńowego (EFo)' jako osobny plik do pobrania

pliku *.xls).
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKO

NA NYC H/VVYKO NYWA NYC H

usług serwisowych, remontowych lub innych polegających na naprawie maszyn/urządzeń
stosowanych w podziemnych zakładach górniczych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia
Przedmiot zamówienia

Lp.

Wańość
zamówienia
brutto zł
(w okresie

ostatnich 3 lat
przed upływem
terminu

składania ofert)

Data usług
(nalezy

podac:
dd/mm/rrrr lub
okres od
dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

Pełna nazwa
odbiorcy usług

Podmiot
wykonujący
zamówienie

Uwaga!

o
.
o
.

.
.

Przez wykonanie zamowienia naleŻy rozumieĆ jego odbior.
W przyPadku usług okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisać ,,do nadal'', podając
w a rtośc z re al izowa n ego dotych cz as za mÓwie n i a'
Do wykazu należy dołączyćdokumenty potwierdzająCe, Że podane w wykazie usługi zostały wykonane
należycie lub są wykonywane naleŻycie.
W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest
udowodnii Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia,
w szczegolnoŚci dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.
W przyPadku, gdy Zamawiający jest podmiotem' na rzecz ktorego usługi wskazane w wykazie usług zostały
wczeŚniejwykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodÓw'
Wykaz zobowiązany będzie złożyÓ Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyŻej oceniona.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

dnia

MiejscowoŚĆ:

Nazwa Wykonawcy/ow
Adres siedziby Wykonawcy/ow

oŚwlRoczENlE PRoDUcENTA
Dotyczy

(podaÓ nazwę postępowan ia)
nr sprawy:

oŚwiadczamy, ze jesteŚmy producentem tj. podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy Prawo Geologiczne
i GÓrnicze Wraz z rozporządzeniami z niej wynikającymi do wykonywania remontÓw maszyn/ urządzeńl
podzespołow, których przedmiot zamÓwienia dotyczy, w tym w szczegolności do dokonywania oceny zgodności
z dokumentacją techniczną dla typu urządzenia objętego postępowaniem.

*

q

n

iepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

Miejscowośó

dnia

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

OSWIADCZENI E WYKONAWCY

1.

Wykonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku oferty wspolnej kazdy Wykonawca składający ofertę
wspolną oświadcza. że:

! jest czynnym
NIP:...
!

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

lub

|est zwolnionym- podatnikiem podatku od towarÓw i usług'

* - wybrać właściwąopcję

2'

Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy Wykonawca składający ofertę
wspolną oświadcza. że posiada
.. '. ' przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z2021 r. poz' 424 t'j.).

status

3.

\ĄlVkonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy Wykonawca składający ofertę
wspÓlną oświadcza. że jego właściwymurzędem skarbowym jest:
nazwa:
adres:

Uwaqa:
w

q

przypadku złoŻenia oferty wspolnej oświadczenie składa każdy Wykonawca (członek konsoĘum).
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

Data

Miejscowośc

Nazwa Wykonawcy/ow
Adres siedziby Wykonawcy/ów

oŚWADczENlE WYKoNAWCY WsPoLNtE UBIEGAJĄGEGo
slĘ o ZAMoW|ENlE

oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie przedmiotu zamÓwienia

Wypełnia kazdy z Wykonawcow wspolnie składających ofertę

Sekretałz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy
DATA

NtP...

oŚWlADczENIE
Niniejszym oświadczamy,Że posiadamy wierzytelności pienięzne wobec WĘGLOKOKS KRAJ

S.A. przekraczające wysokośc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofeńowych w przetargu pn'

przetarg nr:

... ...

przewidywana data otwarcia ofert:
wysokoŚć Wymaganego wadium:

.

Wvżei wvmienione wierzvtelnościwvnikaia z:

'..
faktury nr ... '
faktury nr ... ...
faktury nr ... '
faktury nr ...

..

.

dnia
z dnia
z dnia
z dnia

z

data wymagalnoŚci

wartoŚc

data wymagalnoŚci

wańoŚc

data wymagalnoŚci

wańośc

data wymagalnoŚci

wartoŚÓ

WARToŚc RAZEM
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty t-J
$łownie:
pn.:
postępowaniu
poczet
w
wymaganego
wadium
() stanowiącej równowartość wadium, na
[-].

oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie pnez WĘGLoKoKs
KRAJ S.A. świadczeniapieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty [-] dlatego też nie
będziemy naliczać odsetek za opoźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach okreśIonychw 5 19 Regulaminu udzielania
zamowień z WEGLoKoKs KRAJ s'A.

(pieczęc i podpis osoby/osÓb upowaŻnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/GłÓwnego
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Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

OKOKS KRAJ S.A.

Nr e-RU

Umowa
zawarta w dniu
..............r. W Piekarach
Śląskich pomiędzy (dalej jako: ,,Umowa''):
'
WĘGLoKoKs KRAJ ś.n.łł-ółoii"ł"ł śią"łi", ;i:_ó;". Jerzego Ziętka' zarejestrowaną W Sądzie
Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000955885, NlP: 653-000-48-65, REGON 270034633, BDo: 000012274,wysokość
kapitału zakładowego 173.321.000,00 zł opłacony w całoŚci, zwaną w treŚci Umowy Zamawiającym W imieniu
i na rzecz, ktorego działają

2.

..............

d

(w przypadku działalnoŚci gospodarczej prowadzonej osobiŚcie)

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

ul.

, zarejestrowaną W Centralnej
zwanymlą w treŚci Umowy

1)

2)
(w przypadku społki kapitałowej)

....z siedzibą...'przy ul' '...kod pocztowy ..'., zarejestrowaną przezSąd Rejonowy ....W.....pod numerem KRS
....wysokoŚÓ kapitału zakładowego'. ...' zł, REGoN: '.'., NlP ...., zwanąw treści Umowy Wykonawcą, w imieniu

ktorego działa1ą
1)

2)
(w przypadku społki cywilnej)

Panem/Panią .... zarejestrowanym/ą w Centralnej Ewidencji i lnformacji o DziałalnościGospodarczej
Panem/Panią ' '.. zarejestrowanym/ą w Centralnej Ewidencji i lnformacji o DziałalnoŚci Gospodarczej
wspóInie prowadzącymi działalnośćgospodarczą w formie spółki cywiInej pod nazwą...' z siedzibą w
ul... , REGoN: ... . NlP: ... . zwanymi w treŚci Umowy Wykonawcą, w imieniu ktÓrego działalją:
1)

2)
(w przypadku Konsorcju m)

Konsorcjum firm:

-

...' z siedzibą '.'. przy ul. ...., kod pocztowy '''., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy .... w
KRs.''., wysokośc kapitału zakładowego: .''.zł, REGoN: ...., NlP....
2) Uczestnik - '... z siedzibą '''' pŻy ul. '..., kod pocztowy .'.., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy '
pod numerem KRS..'' wysokośc kapitału zakładowego'' '''.zł, REGoN: '.'.., NlP ....
zwanymiw treściUmowy Wykonawcą, w imieniu ktÓrego działa Pełnomocnik reprezentowany przez''

1) Lider

numerem

pod

1)

2)

o następującejtreści:
$ 1. Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1) Zatv'tierdzony wynik z przeprowadzonego postępowania przetargowego PRZZ|3037 pn. Świadczenie usług
senruisowych kombajnÓw Ścianowych produkcji ElcKHoFF dla WEGLoKoKS KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary
w latach 2022 - 2023.
2) Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (slWZ).
3) oferta złoŻona przez Wykonawcę'
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1,
2.
3.
4'
5'

$ 2. Przedmiot Umovw

Przedmiotem Umowy jest śwladczenieusług serwisowych kombajnów ścianowych produkcjl ElcKHoFF
dla WEGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022 - 2023 na warunkach określonych
w niniejszej Umowie.
Wykonawca oświadcza, Że świadczenia przedmiotowych robot odpowiadają wszystkim wymaganiom slWZ.
Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej Umowy jest toŹsamy ze zobowiązaniem zawańym w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca oŚwiadcza, Że oferowany przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb
trzecich oraz jest zgodny ze złoŻonąofertą. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich
ewentualnych roszczeń osob trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
W przypadku wystąpienia pzez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmiot
umowy, Wykonawca poniesie (zwroci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając
w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktorych prawa zostały naruszone'

$ 3. Cena iwarunki płatności
podstawie
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamÓwienia nie
1. WartoŚÓ Umowy okreŚlona na
przekroczy netto .
PLN (słownie: ... ... . '. ... ).
Stawka podatku VAT: według przepisÓw obowiązujących w okresie realizacji Umowy.
2. Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i dni świąteczne uwzględniająca
koszty dojazdu pracownikow serwisu do Zamawiającego wynosi netto .'... PLN'
3' Fakturowanie częścizamiennych dostarczanych przez Wykonawcę (wymienionych w trakcie wykonywania
usługi senłisowej lub zabezpieczonych dla potrzeb Zamawiającego W ramach serwisu) następowac będzie
w oparciu o obowiązujące cenniki do niniejszej Umowy na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego
Protokołu usługi serwisowej i/lub dowodu dostawy (WZ) potwierdzonego na bramie wjazdowej przez słuŻby
ochrony Zamawiającego: cennik stanowiący Załącznik nr 3 zawierający:
- cennik częŚcizamiennych i podzespołÓw nowych istotnych dlaZamawiającego,
- cennik pozostałych częścizamiennych i podzespołÓw nowych,
- cennik częścizamiennych i podzespołow regenerowanych.
4. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury.
5. W przypadku, kiedy zrealizowana wartoŚć Umowy będzie niŻsza od maksymalnej wartoŚci Umowy lub brak
będzie wezwań serwisowych, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek
roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częŚci Umowy'
6. Fakturowanie roboczogodzin następowac będzie na podstawie Protokołu usługi serwisowej Sporządzonej
w trzech egzemplarzach z ktorych jeden wraz z fakturą naleŻy dostarczyc Zamawiającemu.
7 '
Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług / robÓt będzie sporządzony przez
Wykonawcę Protokoł odbioru podpisany przez upowaŻnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
8' Dopuszcza się fakturowanie częŚciowe.
9' WańoŚÓ Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia' Wykonawcy nie przysługuje
zad ne dodatkowe/uzupełn iające wynagrod zenie z tytułu real izacji U mowy.
10. W przypadku, gdy z realizaĄą zamÓwienia wiąŻą się obowiązki celne (w tym związane z formalnoŚciami
celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
1'1. Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiac będzie Zamawia1ącemu - w terminie
wynikającym z właściwychprzepisÓw - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie
zamÓwienia lub upływu terminu upowazniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami
Umowy.

12. Faktura niespełniająca Wymagań okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez
Zamawiającego.
13' Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu Umowy w sposób rzetelny,
zgodny z Umową istanem rzeczywistym, atakŻe w sposÓb zgodny z nazewnictwem stosowanym W Polskiej
Klasyfikacji Wyrobow i Usług (PKW|U)'
14. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotow, wszystkie
podmioty działĄące łącznie jako \Ą/ykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚc wobec Zamawiającego za
realizację przedmiotu Umowy.
15' W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia ztytułu
realizacji Umowy, tak od strony wzajemnych naleŻnoŚci jak i zobowiązań odbywac się będą wyłącznie
pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj. ... ..... Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum
tytułu realizaĄi Umowy odbywac się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału
Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia
pozostałych członkÓw konsoĘum z tytułu naleŻnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy.
16. Fakturę naleŻy wystawic na adres:
WĘGLoKoKs KRAJ s.A.' 41_940 Piekary Sląskie, ul' Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot' KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek
i przesłac na powyŻszy adres.

z
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17. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu

faktur drogą elektroniczną, fakturę naleŻy

wysyłac na adres wskazany w porozumieniu'
1B. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktorym mowa w ust. 7,
a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
'19. 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.

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

dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ s.A.
wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia W całoŚci lub częŚci, na podstawie dokumentu
potwierdzającego naleŻyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całościlub w częścinp. protokołu odbioru
przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKS KRAJ s.A.
22. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
23. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienłszej kolejności na poczet należności
głownejwskazanejw tytule przelewu (ań' 451 s 1 KC nie stosuje się).
24. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko iwyłącznie na fakturach.
25. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego fakturze
nie stanowi zmiany Umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie Zamawia1ącemu faktury
21' Termin płatnościwynosi do 60

korygującej.
26. Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi

z Umowy (naleznoŚc głowna, naleŻnoŚć uboczna, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie,
obciązenie, zbycie)wymagają pisemnejzgody ZamawiĄącego pod rygorem nieważności.
27. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treści:
,,Rozporządzanie wierzytelnoŚcią Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj S'A.".
28. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do
Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnoŚci faktury pienłotnej.
29. Zamawia1ący jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia wzez
Zamawiającego o potrącen u.
30. Strony ustalają jako datę zapłaty przezZamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego Zamawiającego.
31. Zamawiający oŚwiadcza, Że będzie realizowaĆ płatnoŚci za taktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności,tzw. split payment.
32' Wykonawca oŚwiadcza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla którego
zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021'2439 t.i.)
prowadzony jest rachunek VAT.
33. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy \A/ykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT prowadzonym
przez Szeta Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złoŻenia zawiadomienia,
o którym mowawart. 117ba $ 3 Ustawy zdnia 29 sierpnia1997 r' ordynacja podatkowa (Dz. U'z2021.1540
i

ti)

34. Zamawiający oŚwiadcza, Że jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 000 48 65.
35. Wykonawca oświadcza, Że''
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur

2)

36.

lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług jest

zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
37. Zamawiający oświadcza, Że jego właściwymurzędem skarbowym jest Pieruvszy Mazowiecki Urząd Skarbowy
w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 2A' 01-513 Warszawa.
38. Wykonawca oświadcza, Że jego właściwymurzędem skarbowym jest ...
39. W przypadku zmiany właŚciwych urzędow skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.
40. Zamawiający oŚwiadcza, Że posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia B marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 t'j').
41. Wykonawca oŚwiadcza, Że posiada status '.. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z2021 r. poz. 424 t.j').
42. Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę o kazdejzmianie statusu, o ktorym mowa w ust.
40 i 41 powyzej.
$ 4. Termin realizacii Umowv

1' Umowa obowiązywac będzie dla Wezwań Serwisowych złoŻonych w okresie obowiązywania

Umowy

od 01.06.2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy wartośc Umowy nie zostanie wykorzystana, Umowa
obowiązywac będzie dla Wezwań Serwisowych wystawionych przez Kopalnię do dnia wykorzystania wartoŚci
Umowy, ale nie dłuzej niŻ do dnia 31 marca roku następnego po roku obowiązywania Umowy.
o przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy do 31 marca Zamawiającv poinformuje \Afukonawcę pisemnie.
tj:
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$ 5. Zakres rzeczowv przedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
1. Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla Załącznik nr 1 do Umowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawcy, ktÓrzy złoŻyli ofertę wspolną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej Umowy QeŻeli
dotyczy)

1.

2'
3.

$ 6. Nadzór i koordvnacia

Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją Umowy są:

1)
2)

.
....

1)
2)

...
......

e-mail:
tel. ...
e-mail:
tel.
Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją
Umowy są/jest:
tel. ...
e-mail:
tel.
e-mail:

O przeprowadzonej zmianie
jest
powiadomienie
drugiej strony Umowy.
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizaĄę Umowy, wymagane
Zmiana osob odpowiedzialnych

za

nadzor nie wymaga formy aneksu.

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

1.

:

cywilnego.

1'

$ 8. Karv umowne

Zamawiający moze naliczyc Wykonawcy kary umowne:

2'
3.

4'

za

odstąpienie przez \A/ykonawcę od wykonania okreŚlonej W Wezwaniu Serwisowym usługi
z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej stawki roboczogodziny
Serwisowej netto,
2) za opożnienie w usunięciu awarii z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy w wysokości stawki netto
roboczogodziny senłisowejzakaŻdągodzinę opoŹnienia ponad czaswyznaczony w niniejszej Umowie,
3)za opoŻnienie w udostępnieniu częściz przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy W wysokoŚci 0,1% wańoŚci
netto zamÓwionych elementów zakaŻdągodzinę opoznienia ponad czaswyznaczony w niniejszej Umowie'
Wykonawca moŻe naliczyc ZamawiĄącemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji
Wezwania Senłisowego, z przyczyn zaleŻnych od Zamawiającego w wysokościdwoch roboczogodzin
serwisowych, co nie dotyczy przypadkow okreŚlonych w $ 7 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie
umowy ust. 3 pkt a).
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, przekroczy
wysokoŚc kar umownych, Zamawiający niezaleznie od kar umownych przedstawionych
w Umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogolnych,
okreŚlonych w Kodeksie Cywilnym do wartoŚci brutto Umowy.
W przypadku koniecznoŚci zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy
1)

w wyniku:

1)

nieprzystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizaij zamowionych usług,
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Wykonawcy,
odstąpienia od Umowy
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roŻnicy pomiędzy kosztami usługi zamowionej przez
Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiotowej Umowy.
W przypadku korzystania z niniejszej Umowy w celu płatnej naprawy maszynlurządzen dzierŻawionych
zasady naliczania kar umownych będą zgodne z zapisami umowy dzieżawy,
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2)

5.
W

$ 9. Nadzór wvnikaiącv z zarządzenia środowiskoweqo

do przestrzegania przepisow prawa
w zakresie ochrony Środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej w WĘGLoKoKs KRAJ
S.A. zamieszczone) na stron ie www.weg lokokskraj. pl w Profil u Nabywcy.

1'
2'

trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowiązany jest

s 10. Siła wvższa
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŹyte wykonanie Umowy, jezeli
jej realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŻne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna zapobiec
ani przeciwdziałac przy zachowaniu naleŻytej starannoŚci.
Przejawami siły wyzszej są W szczegolności:
a) klęskizywiołowe np. pozar, powodz, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.'
Strony są zwolnione

3.
4.
5.

c)

z

poważne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transportu,

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę
wyŻszą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznoŚc siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niŻ siedem dni, realizacja
zobowiązan wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania przeszkody.
$ 11. Ochrona danvch osobowvch

ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie W związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych Środkow ochrony danych
osobowych przetvvarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a W szczegolnoŚci
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27.04'2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przeM,tarzaniem danych

1' Strony

2'
3.
4.

zobowiązują

się do

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/vE.
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zĄmu1ący się ochroną danych osobowych dotyczących przeM,tarzania i ochrony
danych osobowych.

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

$ 12. Przetwarzanie danvch osobowvch
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust' 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetluarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/a6lWE (ogÓlne rozporządzenie o ochronie
danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo' Zamawiający informuje, iz:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ s.A.' 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 0000955885' kapitał
zakładowy 173 321 000'00 złotych opłacony w całoŚci, będącą podatnikiem od towarow i usług posiadającą

numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274,

e-mail:

2. Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ S.A.: adres 41-905

Bytom,

sekretariat@weglokokskraj.pl,

www.weglokokskraj.pl, zwaną dalejAdministratorem.

ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.

3. Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyĆ

4.

reprezentantÓw

Wykonawcy, właścicielilub pracownikow.
Dane \A/ykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania
analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow Administratora, a jeŚli
zaszłaby taka potrzebatakŻe w celu dochodzenia iwindykacji naleznoŚciw oparciu o tzw. prawnie uzasadnione
interesy Administratora określonegow ań' 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.

5' Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego

na
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lit. c) RoDo.
6. Dane osobowe Wykonawcy przefltarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych celow.
Administrator moŻe udostępnić Dane osobowe \A/ykonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi z zakresu

ustawy o rachunkowości na podstawie art' 6 ust.

7.

'1

audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \A/ykonawcy będą rÓwniez udostępniane podmiotom upowaŻnionym
na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarza1ącym, z ktorymi Administrator zawarł umowę
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla
Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane W okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia
a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania'
9.

usunięcia, ograniczenia przebltarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu'
\Ą/ykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ
S.A., adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67 lub do
Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 00-193 Warszawa, ul' Stawki 2, gdy uzna, iŻ przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO.

1.

2.
3.
4.

5'

$ 13. ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych' handlowych

i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy do niewykorzystywania ich
w jakimkolwiek innym celu niż okreŚlony w Umowie, atakŻe do zachowania w tajemnicy tych informacji,
których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niŻ przedmiot Umowy,
mogłyby narazic interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje
do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem pzetwarzania na podstawie Umowy
są własn oŚcią Zamawia1ąceg o.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowaÓ po jednej kopii wszystkich dokumentow i informacji
pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem przetwarzania
na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą ZamawiĄącego i bez wyrażne1zgody Zamawiającego
nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby, za ktore \ĄtVkonawca ponosi
prawną odpowiedzialnoŚÓ, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani tez korygowane czy udostępnione
jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktować jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktora:
1) 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 poufnoŚci.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takŻe dopuszczalne w następujących
sytuacjach:

1)
2)

6.
7.

Wykonawca moŹe ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele

zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
Wykonawca moze ujawniaÓ informacje na ządanie organow państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach,
ktÓrych mowa W ust. 5' podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy na temat stanu, organizacji i interesow Zamawia1ącego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub
upublicznione ani w częŚci, ani w całoŚci, o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie nie

o

słuzy do jej realizacji,zzasIrzeŻeniem ust.4 i5.

B'

Wykonawca zobowiązuje Się do zastosowania skutecznych środkow technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpiecza1ąc je przed

9.

W przypadku naruszenia przez

nieu powazn ionym dostępem, uszkodzen iem i/lu b

ktÓrąkolwiek

n

ieu prawn

ioną modyfikacją.

ze Stron zasady poufnościStrona poszkodowana

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

$ 14. Ochrona informacii nieiawnvch

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz.742).

ma prawo

5 sierpnia 2010

r.

$ 15. Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisÓw
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takŻe pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osÓb
działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegolności do zachowań, ktÓre mogą
prowadzic do:
Sekretaz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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paŻdziernika2002
oodpowiedzialności
1) popełnienia przestępstw okreŚlonych w art' 16 ustawy z dnia28
podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary (j.t. Dz. U. z2019 r', poz.628),
2) popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. 22020 r., poZ.1913).
Strony winny zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują
i zobowiązują się' Że nie wręczały i nie wręczą zadnej darowizny lub prowizji; jak rÓwniez nie zgadzały się i nie
zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony W związku
z zamowieniem lu b u mową.
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2

1.

2.
3.

s 16. Badania kontrolne
W trakcie wykonywania Umowy ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upowaŻnionych
przedstawicieli' Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawiającego. Audyt moze dotyczyc W szczegÓlnoŚci:
1) warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodnoŚci z wymaganiami Zamawiającego,
3) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego
w zakresie ochrony Środowiska i BHP'
4) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowan ZamawiĄącego
w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodnoŚci realizacji Umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania pzez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas tnłania audytu moŻe wynieŚc od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku
zwyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)'
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawieraÓ''
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,

-

inne informacje (np. miejsce audytu);

3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieŚc uzasadnione
uwagi do otrzymanego powiadomienia. Niewniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyzej
terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawia1ący w terminie do 7 dni roboczych
od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
- uwzględnienie ich albo poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony, jezeli:
- Wykonawca w terminie okreŚlonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
- Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia - obowiązuje termin
zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przezZamawiającego z uwzględnieniem uwag
wniesionych przez wykonawcę;
- Zamawiający odmowi uznania wniesionych przez \A/ykonawcę uwag- obowiązuje wÓwczas termin
wstępn ie wyznaczony w powiadomien iu.
6) w przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umoŻliwienia rozpoczęcia
wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuŻszym niz 5 dni roboczych.
Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokoŚci 0,1 o/o
łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień, w ktÓrym niemozliwe było
rozpoczęcie/ prowadzeniel zakończenie audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. W przypadku
ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy
Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o ktorym mowa
w zdaniu poprzedza1ącym. W przypadku wystąpienia opÓŹnienia W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/
zakończeniu audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, przekracza1ącego łącznie 7 dni roboczych
Zamawiający moze odstąpic od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opoŹnienia.
Skutek złoŻonego oŚwiadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłośc'Z chwilą otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robot
budowlanych/ Świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela
Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej częŚci umowy. Wykonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od umowy
nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej częŚci Umowy, w szczegÓlnoŚci wynikających
z gwarancji lub rękojmiw zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi' odstąpienie
od Umowy nie wyłącza równieŹ obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/
nienalezyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary
umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących
po stronie Wykonawcy.
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Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnościw ramach audytu' Przedstawiciel wykonawcy zostanie
kaŻdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecnośc, czynnoŚci te nie będą
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4.

5.
6.
7.

powtarzane.

Cena okreŚlona W Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnoŚc realizacji Umowy z jejzapisami lub przepisami prawa mogą byc
podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez
Zamawia1ąceg o wy

1.

n

i

kÓw

a

udytu.

s 1 7. Postanowienia końcowe

Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynnościzwiązane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia
się do WĘGLoKoKS KRAJ S.A. (w tym m'in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie
korespondencji, prowadzenie uzgodnień' itp
takŻe wszystkich czynnoŚci związanych

)' a

2'

3.

z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKOKS KRAJ S.A'. wynikających z zawieranej Umowy,
kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzor nad realizacją
Umowy ze strony Zamawiającego'
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) mozliwoŚci zmiany terminu realizacji umowy spowodowane koniecznoŚcią czasowego wstrzymania
realizaĄi umowy w związku z recesja na rynkach Światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali,
2) mozliwości zmniejszenia zakresu umowy spowodowane koniecznością obniŻenia poziomu produkcji
w związku z recesją na rynkach światowychlub sytuacja kryzysową na rynku węgla i stali,
3) moŻliwoŚci renegocjacji (obnizenia) ceny (cen) za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku recesji na
rynkach Światowych lub sytuacja kryzysową na rynku węgla i stali.
Wykonawca oŚwiadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji
Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniaÓ w jakiejkolwiek formie pracownikow WĘGLoKoKs
KRAJ S'A. przy wykonywaniu czynności związanych z realizaĄą Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikow
Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynnoŚci, ktore na podstawie przepisow prawa pracy
uzasadniają udzielenie pracownikowi pzez pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest mozliwe
w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyŻszych okolicznoŚciach.

4. W
5.

6.
7.

sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności.
Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąc na tle realizaĄi niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji bezpoŚrednich. W przypadku braku mozliwoŚci polubownego
rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spÓr
poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwÓch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Załącznikido umowv:
Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (zgodnie zZałącznikiem nr 1 do SIWZ).
Załącznik nr 2 - Wykaz pracownikÓw senłisu oraz pojazdow.
Załącznik nr 3 - Cennik częŚci zamiennych i podzespołow nowych, regenerowanych, czynnoŚci senłisowych.
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Załącznik nr 2 do lstotnych postanowień,

ktore zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

Wykaz pracown i ków Wykonawcy
uprawnionych do serwisowania maszyn i urządzeń, którzy przy realizacji powierzonych zadań
będą wymagali umożliwienia czasowego wejściai przebywania na terenle kopalni łącznie ze
Ąazdami w lch podziemla.
Pracownik

lmię inazwisko

L.p.

Pracownik
umysłowy /

PESEL

częśćnumeru

Praca na powierzchni
/ dole kopalni

lizyczny

będzie / nie

będzie
korzystał
z łaźni
tak/nie

0000Oxxxxx

I

Zmiana osÓb uprawnionych do sennlisowania maszyn i urządzeń nie wymaga formy aneksu.
O przeprowadzonejzmianie w zakresie ww. osob wymagane jest powiadomienie drugiejstrony Umowy

Wykaz pojazdów Wykonawcy
celem wjazdu na teren kopalni z częściamizamiennymi w czasie trwania umowy

L.p.

Pojazd marka/model

Nr rejestracyjny

l

I

.t

:

1

2.

I

I

l

Zmiana pojazdow nie wymaga formy aneksu.
O przeprowadzonejzmianie w ww. zakresie wymagane jest powiadomienie drugiejstrony Umowy.
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