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WEGLOKOKS KRAJ S.A.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiający:

l.

WĘGLoKoKs KRAJ sPoŁKA AKGYJNA

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \A/ydział Gospodarczy pod numerem
KRs 0000955885; wysokośÓ kapitału zakładowego 173 321 000,00 PLN opłacony w całoŚci
NIP: 653-000-48-65;
REGON: 270034633;

nr rejestrowy BDO 000012274
adres strony internetowej: www.weo
.pl
Sposób komunikowania się z Wykonawcamizostał okreŚlony w dalszej częściSIWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PROFIL NABYWCY: ad res internetowy: https ://dostawcv-weq Iokoks.coiq.biz
Adres strony internetowej do składania elektronicznego formulaza ofeńowego
(adres platformy EFO): https://efo.coiq.bizl

lnformacje podstawowe:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ s.A.
zwanym w dalszej częŚci S|WZ Regulaminem zzastrzeŻeniem postanowień SIWZ.
Wyciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust'1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej
WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w Profilu Nabywcy'
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczegóIności składanie ofeń oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy
użyciu środków komunlkacji eIektronicznej. ofeńy wrazzzałącznikamisporządza się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwaIifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób składania ofeń na platformie EFo jest dostępny na stronie:

I

2
3

4.

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

Zakres iloŚciowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym określonym przez
ZamawiĄącego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej staranności z
uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci, nie zapewnia realizacji zamowienia w pełnym zakresie'
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarow w ramach poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeŻeniem, że
całkowita wańoŚc dostaw nie przekroczy wańościumowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczegÓlnych
pozycjiasońymentowych nie ulegnązmianie. lloŚciwynikającezrzeczywistych potrzeb Zamawiającego
zostaną okreŚlone w zamÓwieniach.
Zamawiający dopuszcza mozliwośc składania ofeń częŚciowych na poszczegolne pozycje
asortymentowe, ktÓre wyszczegolnia Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca moŻe złoŻyc ofertę na
dowolna pozvcję z cześci zamÓwienia'
Składana oferta winna obejmowac cały zakres rzeczowy i iloŚciowy pozycji. Llczba pozycji wynosi:
214.
Zamawiający przewiduje mozliwoŚć złoŻenia oferty przezjednego Wykonawcę na jedną lub więcej

5.

6.

7

8

pozycji.

9.
'10.

11.

Zamawiający po przeprowadzeniu tego postępowania niezamierzazawrzec umowy ramowej'
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofeń wariantowych.
Zqodnie z $ 7 Requlaminu (',Procedura odwrÓcona'') Zamawiaiacv w ninieiszvm postępowaniu najpieruV
dokona badania i ocenv wszvstkich złoŻonvch ofeń, a nastepnie dokona ocenv kwalifikacii podmiotowei
Wvkonawcv (w zakresie brak istnienia podstaw wvkluczenia i spełnienia warunkÓw udziału w

postepowaniu), ktÓreoo oferta została naiwvŻei oceniona
naikorzvstnieiszv bilans cenv oraz innvch krvteriÓw ocenv ofeń.

lll.
1.

ti. zawiera nainizsza cene

lub

opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamÓwienia jest:
Dostawa częśclzamiennych do lokomotyw dołowych P!oMA dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A.
KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352-01_03).
Sekretarz Komisji: Manena Miętus
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SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
okreŚla Załącznik Nr 1 do sIWz.

Termin realizacjizamówienia iwymaganyokres gwarancji.
Umowa obowiązywać będzie: od daty zawarcia do 3'l.12.2022 roku,
ZamÓwienie nie moze byc doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy'
Realizacja dostaw odbywac Się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniami wynikającymi
z ueczywistych potrze b Za mawiającego.
Wymagany termin realizacji dostawy:
- do 60 dni od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na zasadach określonychw Załączniku
nr 6 do Regulaminu tj. Ogolne Warunki Realizacji Dostaw (OWRD).
Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu zamÓwienia do
magazyn u Zamawiającego.
Pozostałe wymagania gwarancji okreŚlono w Załączniku nr 7 do SIWZ _ lstotne postanowienia
do umowy.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
O terminie przeprowadzenia aukcil elektroniczneiWvkonawcv zostana poinformowani na
etapie zaproszenia do udziału w aukcii.
ofeńa ostateczna uzyskiwana jest spoŚrod złozonych ofeń:

w drodze aukcii elektronicznei:
zamawiający moŹe przeprowadzic aukcję elektroniczną jeŻeli do postępowania zostaną złoŻone co
najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie
przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weglokoks.coig.bizl. VVykonawca zobowiązany jest
zalogowac się pod powyzszym adresem w systemie Aukcje elektroniczne'
Zamawiający w toku aukcji elektronicznej, stosowaĆ będzie kryterium ceny.
Wymagania sprzętowe:
- komputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
- przeglądarka internetowa:
. lnternet Explorer 6.0 lub wyŻsza,
. Mozilla Firefox 3'5 lub wyŻsza,
- włączona obsługa JavaScript i obiektow ActiveX.
lnformacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału w
aukcji.

e)
f)

2)

3.

Do aukcji elektronicznej nie zostanązaproszeni \A/ykonawcy, ktorzy nie spełnią warunkÓw udziału w
postępowaniu lub ich ofeńa podlega odrzuceniu.
W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznejjako ostateczną przyjmuje się

złoŻoną ofeńę.
Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw realizaĄi
zamÓwienia z \AĄlkonawcą, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony wczeŚniej
sposob uzyskania ceny ostatecznej' Dopuszcza sie przeprowadzenie uzqodnień w formie pisemnei,
telefon icznei, faksowej, elektron icznei (np' : mail, pońal aukcyjny)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia i powtÓrzenia aukcji, o ile z przyczyn lezących
w szczegÓlności po jego stronie aukcja obarczona jest wadą. o terminie rozpoczęcia nowej aukcji
Zamawiającv powiadomiw sposob określony w SIWZ.

W sprawach dotyczących przebiegu aukcji, a W szczególności obsługi funkcjonalnej portalu
należy kontaktować się z operatorem aukcji tj. coIG S.A., ul. Mikołowska 100,40-065 Katowice,
tel. +48 32 757 4444 lub poprzez formularz kontaktowy zawarty w zakładce kontakt na stronie
e I ektro n i cz n eg o f o rm u I a rz a ofe rtowego.
VI
1.

1)

2)
a)

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnianla tych
warunków.
o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegać się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doŚwiadczenia potrzebnej do realizaĄi zamÓwienia.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:

zyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeŻeli okres
prowadzenia działalnoŚcijest krÓtszy niŻ jeden rok - w tym okresie, na podstawie ,,Rachunku zysków
i strat'' pozyĄa PrzychÓd netto ze sprzedaŻy produktÓw, towarÓw i materiałÓw lub PrzychÓd netto ze
sprzedazy - do wartościpowvżei 200 000.00PLN.
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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W

przypadku wykonawcÓw nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznejWykonawcy na podstawie innych dokumentow
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim'
W przypadku wykonawcÓw przedstawiających wartoŚÓ uzyskanych przychodow w walutach obcych
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, ktÓrego przychody dotyczą, a w przypadku przychodow uzyskanych w bieŻącym
roku wg sredniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktÓrym upływa termin
składania ofełt. Aby było możliwe dokonanie przeliczenia wartościwykonanych dostaw, ktorych waftość
została okreŚlona
kalendarzowego.

w

walutach obcych, naleŻy

je

wyszczegolnić oddzielnie dla każdego roku

z

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

b)

2)

3)
a)

i finansowej zapewniającej wykonan ie zamÓwien ia;
Nie zalegają z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na
raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
znajd ują się w sytuacj

Nie znajdują się w stanie:

likwidacji' gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządził likwidację
majątku w trybie art.332 ust. 1 ustawy zdnia 15 maja 2015 r' - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z2021
. '1588 t.j.),

b)

4)
5)

upadłoŚci za wyjątkiem wykonawcy, ktÓry po ogłoszeniu upadłoŚci zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba, ze sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie ań. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe(j.t. Dz'U. z2020 poz' 1228 z pÓŻn.zm'),
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.
Spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamÓwienia okreŚlone pzez Zamawiającego w
Załączniku nr 1 do SIWZ.

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

vil

1.
1)

2)

3)

4)
5)

6)

2.

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

DoKUMENTY/oŚWIADGZENIA WYMAGANE Do zŁozENIA WRAZ z oFERTĄ oD KAŻDEGo z
WYKONAWGOW:
Formularz ofertowy wraz z oŚwiadczeniami -złoŻonv elektroniczne (wzor stanowi Załącznik nr 2 do
srwz).
Aktualny odpis z właściwegorejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń, a dla

Wykonawcow, ktorzy prowadzą działalnoŚÓ na podstawie innych dokumentow - ten dokument,
Pełnomocnictwo do podpisywania ofeńy w imieniu \A/ykonawcy, jezeli upowaznienie do podpisywania
ofeńy nie wynika z przedstawionych dokumentÓw,
Dowód wniesienia wadium- lezeli dotyczy,
Dokumenty / oświadczenia wymienione W cz.lllZałącznika Nr 1 do SIWZ_ieŚli sąwymagane do oferty.
Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktÓrych mowa w pkt 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktÓrym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy okreŚlone w pkt 2) stosuje się odpowiednio,

Dokumenty i oświadczenia, do złożeniapzez Wykonawcę' który złożyłnajkorzystniejszą ofeńę

(najwyżej ocenioną tj. zawierającą najniższą cenę lub najkorzystniejszy bllans ceny oraz innych

kryteriów oceny ofeń) - na wezwanie Zamawiaiaceqo:

1)

2)

oświadczenie Wykonawcy l członka konsorcjum
zZałącznikiem nr 6 do SIWZ
Dokumenty

/

oŚwiadczenia wymienione

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

\N\\

W

dane do zawarcia

cz. lll Załącznika Nr 1 do SIWZ_

umowy

7'eś/i są

zgodnie

Wymagane,
str. 3
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Dla potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
oryginał lub kopia poświadczonaprzez Wykonawcę za zgodnośó z oryginałem rachunku zysków
i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeŻeli okres prowadzenia działalnoŚci
jest krótszy niz jeden rok_za ten okres. Wprzypadku \Ą/ykonawcÓw, ktorzy na podstawie przepisÓw
odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
określające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim .

Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkÓw, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
a) aktualne zaświadczenieNaczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, ze Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatkÓw, lub zaŚwiadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji
właŚciwego organu - wystawione nie wcześniei niż 3 miesiace przed upływem terminu składania
ofert.

b) Aktualne zaŚwiadczenie właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŹenie na raty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawionego nie wcześniei niż 3
miesiace przed upływem terminu składanla ofeń.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktÓrych mowa w pkt ) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin okreŚlony

w pkt 3) sfosu7'e się odpowiednio'

Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złożynajkorzystniejszą ofertę, do złożeniaw określonym
terminie (nie krÓtszym niż pięć dni roboczych) stosownych oswiadczeń/ dokumentow

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie pnez
oferowane dostawy wymagań określonych pnez Zamawiającego, chyba, że pomimo ich złożenia
konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odnucenie oferty.

vlll.
1.

2

3.

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofeńę.
Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegaÓ się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
W przypadku, o ktorym mowa w punkcie '1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem ze skutkiem dla
wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawcow wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą
byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawcow lub osoby reprezentujące
poszczegol nych wy konawcÓw s kład ających ofe rtę wspol n ą.

DO OFERTY

4.

1)

a)

na dzień składania poprzez EFo:

pełnomocnictwo, podpisane

WykonawcÓw,
b)

c)
d)

przez upowaŻnionych przedstawicieli wszystkich

z WykonawcÓw aktualny odpis z właściwegorejestru, jezeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofeń, a dla WykonawcÓw, ktorzy prowadzą działalnoŚć na podstawie innych
dokumentow - ten dokument;
potwierdzen ie wniesien ia wad u m- 7'e Żel i dotyczy.
W przvpadku wnoszenia wadium w formie qwarancii lub poreczeń przez WykonawcÓw wspÓlnie
ubieoaiacvch sie o udzielenie zamÓwienia z treŚci owarancii musiwvnikać, ze odnosi sie ona zarÓwno
wystawiony indywidualnie dla kazdego

i

do zleceniodawcv owarancii. iak równiez

2)

ubieqajacvch się o udzielenie zamÓwienia.

do

wszvstkich pozostałvch WvkonawcÓw wspolnie

na wezwanie Komisji Paetargowej:

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw potwierdzĄące, Że
nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŹenie na raty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie pzedmiotu ZamÓwienia stanowiącego

b)
c)
5.

Załącznik Nr 5 do slwz'
kopię umowy konsoĘum.
Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazac, ze warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamowienia lub
zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyc odpowiednie dokumenty (jeślisą
wymagane). Jezeli jeden z Wykonawców spełnia okreŚlone przez Zamawiającego warunki mozna
przedłoŻyć tylko dokumenty jego dotyczące.

lx.
1.
2.

opis przygotowania ofeńy

:

Wvkonawca moze złozvc tvlko iedna oferte.
Składana na platformie efo ofeńa elektroniczna oraz odpowiednio oznaczone dokumentv wvmaoaia
ooatrzen ia kwal ifikowanvm podpisem elektronicznvm : https://efo.coig. biz.
Formularz ofeńowy - w wersji elektronicznej dostępny jest również po kliknięciu na link
zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wykonawca w formularzu ofeńowym
winien wypełniÓ wszystkie pola stanowiące informację na temat firmy.
Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli Formularza ofertowego, jako cena netto i
brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT.
Do formularza ofeńowego złożonego w formie elektronicznej nalezy dołączyÓ rÓwnieŻ załączniki do
oferty, tj. dokumenty i oŚwiadczenia wymagane W postępowaniu zgodnie z treŚcią SlWZ(wymagane
wraz z ofeńą)' zapisane w jednym pliku w formacie PDF, pełnomocnictwa wskazujące, 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 dokumentow
potwierdzających zasady reprezentacji' Pełnomocnictwo do złoŻenia ofeńy musi być pod rygorem
niewaŻnoŚci udzielone poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
mocodawcę rozmiarze max' 250 MB'

3'
4'
5.

Uwaga:

w jednym pliku, załączniki mogą być
złożone w kilku plikach - w takim przypadku kaŻdy dołączony plik winien być podpisany przez osoby
uprawnione do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz opatrzony nazwąwskazującą
na jego zawartoŚĆ,

-w przypadku braku możliwościzłożenia załącznikow do ofefty
-szczegołowy sposób składania ofeft

na

httos://efo. coiq. bizlindex/pomoc/doku mentacia

6.
7

'

EFo

7'esf dostępny

na

stronie:

-załączniki do oferty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa naleŻy dołączyÓ jako oddzielny plik'
wadium w innej formie niż pieniądz (poręczenie, gwarancja), ktÓre zostało wystawione w postaci
elektronicznej, naleŻy dołączyć jako oddzielny pIik podpisany kwalifikowanym podpisem eIektronicznym
przez Wvstawce porecze n i a/qwara n c i i
TreŚc oferty musi odpowiadac treŚci niniejszej SIWZ lub specyfikacji technicznej, pod rygorem
odrzucenia oferty zgodnie z $ 29 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
Przed złożeniem ofertv zaleca sie wvkonanie testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo.
MożliwoŚć wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo jest dostępna po zalogowaniu
- po kliknięciu 'Moje konto" / "Zabezpieczenia" /'Podpis elektroniczny'
W przypadku wystąpienia problemow ze złoŻeniem podpisu należy skontaktowaÓ się bezpoŚrednio z
Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem
https://efo'coig.biz/index/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemÓw związanych m.in'

8'
9.
10.
11.
13.

z pod p i se m el e ktro n icz nym ).
WiąŻącą ofeńą jest elektroniczna oferta pozostawiona na Platformie EFo w statusie złoŻona.
oferta oraz wszystkiezałączniki muszą byc sporządzonew języku polskim pismem czytelnym i tnłałym.
Dokumenty sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez \Ą/ykonawcę na język polski
iwrazz tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.
Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie,
jej działalnoŚci itp') nie podlegają ocenie.
\A/ykonawcy, ktorzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
ceńyfikujący, zobowiązani są dostarczyc Administratorowi Platformy EFo wzor takiego podpisu przed

rozpoczęciem procesu składania oferty.

Zmianalubwycofanieofertyjestmozliwaprzedterminemskładaniaofert, przyczymzmianaofertymoze
być dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej ofeńy i złoŻenie nowej (zmienionej).
Sekretarz Komisji: Manena Miętus
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W zaoferowanej cenie realizacji zamÓwienia muszą byÓ zawańe wszelkie podatki, cła i

inne

zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do magazynów Zamawiającego wraz

z

15.

PRZZI3045

ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania nieprzewidzianego do zwrotu

i

oznakowania wyrobow.

Jezeli Wykonawca zamierza zamieścic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisow Ustawy zdnia 16 kwietnia'1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U'z2020 r' poz' 1913 t.j.) nie pÓzniej niŻ w terminie składania ofeń musizastrzec. że informacie nie
moqa bvó udostepnione oraz wvkazaó iż zastrzeżone informacie stanowia taiemnice
przedsiebiorstwa - załacznik nr 3 do SIWZ.
W tej sytuacji, Wykonawca zamieszcza treŚci objęte ,,Tajemnicą przedsiębiorstwa'' w osobnym pliku,
ktÓremu nadaje odpowiednią nazwę i dołącza do składanej ofeńy elektronicznej wraz z pozostałymi

pli kami zawierającymi treści ogÓl nodostępne.
Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treśćkazdy
zainteresowany moŹe legalnie poznaĆ. W szczegÓlnoŚci nie mozna zastrzec'. nazwy i adresu

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

i

warunkÓw płatnoŚci'

16.

lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki
sposÓb, by Zamawiający mogł z łatwoŚcią okreŚlic zakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zastrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci
przekazanych dokumentow i danych do dokumentacji postępowania.

Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją
przez niego postanowień Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ S.A. i treści
slwz' w tym w szczególnościwszystkich warunków udziału w postępowaniu.
Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych:
Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows 7, Windows XP, Vista), przeglądarka
internetowa z włączoną obsługą JavaScript: lnternet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox
od weĘi 50 (bez wsparcia dla weĘi beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA
(JRE) _ zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu
Wymagana do poprawnego wyświetlania 1 366x786.

X.

Wadium
Zamawiający nie wymaga od WykonawcÓw wniesienia wadium.

XI

Zabezpieczen ie należytego wykonan ia umowy.
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy

xl

Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny jest najniższa cena (G)_ waga 100 %
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą ofeńę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta \Ąń/konawcy, ktory zaoferuje
najniŻszą cenę real izacj i zadan ia.
Sposob uzyskania ostatecznej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad okreŚlonych w SIWZ.
Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji
zamÓwienia z wvkonawcą. którv złożvłnaikorzvstnieisza ofeńe - bez względu na ustalony wczeŚniej
sposÓb uzyskania ceny ostatecznej' Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej,

1.

2.
3.

4
5

elektron icznej

(n p. :

mail, pońal au kcyjny)' telefon icznej.

Xlll.

Warunki umowy:
lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku Nr 7
do SIWZ.
Umowa moŻe zostaÓ zawarta po upływie terminu związania ofeńą, jezeliWykonawca Wyrazi zgodę na
zawarcie umowy na warunkach określonych w złozonej ofercie.

xlv.

Warunki płatności
Wymagany termin płatnościwynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu
za mówie n ia potwie rdzo n ego pŻez Zamawiającego.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

1.
2'
1.

2'
xV.
1.

Termin związania ofeńą.
Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania
sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Nr sprawy: PRZZI3045

ofertą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofeń'

2

Rozstrzygnięcie postępowania wrazz zawarciem umowy moŻe nastąpiĆ po upływie terminu związania
ofertą inie jestWymagane jego przedłuŻanie. Niemniejjednak, jeŻeliZamawiający uznatoza
zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłuzenie terminu
związania ofertą o okres do 60 dni.

xvl. Termin składania ofeń:
1.

wraz z
nikami
w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny

do dnia

2.
3.
4'
5.

Formulaz w terminie

t:00

'&.5....05.'i"0łrłur. ao

odpowiedzialnoŚc za prawidłowe złozenie ofeńy ponosi Wykonawca. oferta wiąŻąca powinna na
Platformie EFo miec status złoŻona'
Koszty opracowania i złoŻenia ofeńy oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
System Elektronicznego Formularza ofertowego nie dopuszcza mozliwoŚci złoŻenia ofeńy po upływie

terminu składan ia ofert.
Wykonawca moze przed upływem terminu do składania ofert zmienic lub wycofac ofertę'

UWAGA:
Na etapie składania oferty, należy uwzględnić czas niezbędny do złożenia oferźy oraz weryfikacji
prawidłowościużytych podpisów elektronicznych przez sysfem informatyczny.

XVll. otwarcie ofeń.
otwarcie żożonychofeń nastąpiw dniu &5....05..łp.łrł/.r. o godz. .....8..'..(l.{
1

2
3

lnformacja

z

otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim \Ą/ykonawcom drogą elektroniczną

na adres e-mailowy wskazany w złozonej ofercie.
Zamawia1ący n e przewid uje pu b icz n ej sesj i otwa rcia ofe
i

l

rt.

otwarcie ofert następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składaniaztym, Że dzień, w ktorym
upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

XVlll. Sposób pzekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.
Zamawiający ustala następujący sposob komunikowania się z Wykonawcami:

1.
a)
b)

2.

Wykonawcy zZamawiającym:
zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treściofeń, dokumentów, pozostałe
oświadczenia i wnioski:
drogą elektroniczną na adres: m.mietus@weqlokokskraj.pl lub
poprzez Platformę EFo na adres e-mail osob do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu.
składanie dokumentóW na Wezwanie Zamawiającego, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia
treściofeń lub dokumentów składanych wraz z ofeńą - w formie elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę EFo na elektroniczne wezwanie w
okreŚlonym przezZamawiającego terminie lub na adres e-mail: m.mietus@weqlokokskraj.p|
Zamawiającego z Wykonawcami:
ie n a, wezwa nia oraz nformacje będzie przekazyw ał Wykonawcom :
- drogą elektroniczną: drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie
Elektronicznego Formularza ofeńowego.
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
- poprzezzamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profilu nabywcy https ://dostawcv-weq lokoks.coiq. bizl

zawiad om

3

i

osobami udzielającymi informacji ze strony Zamawiającego jest:
Sekretarz Komisji Przetargowej :Marzena Miętus: tel''32l71B1168; e-mail :m.mietus@weqlokokskrai'p|
W celu kontaktu z wyznaczonymi osobami naleŻy przekazać zapytanie przez Platformę EFo lub drogą
elektroniczną na podany adres.
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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WviaŚnienia udzielane sa od poniedziałku do piatku w qodz. od 7.00 do 13.00.

XlX.

l.
2.

3.
4.
5'
6.

xx.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji .
Wszelkie oŚwiadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
\Ałkonawca moŻe zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treściS|WZ poprzez narzędzia
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofertowego. ZamawiĄący niezwłocznie udzieli
wyjaŚnień, chyba, Że prośba o wyjaśnienie treścispecyfikacji wpłynęłado Zamawiającego na mniej niż
6 dni pzed terminem składania ofeń.
TreŚć zapytań (bez ujawniania Żrodła zapytania) wrazz wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowej ZamawiĄącego W profilu nabywcy'
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikowac treŚc SlWZ. JeŻeli zmiana ta będzie istotna, w szczegÓlnoŚci dotyczyc będzie kryteriÓw
oceny ofert, warunkow udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający
przedłuŻy termin składania ofeń . Dokonaną W ten sposÓb modyfikację Zamawiający umieŚci na stronie
internetowej
W przypadku modyfikacji treściFormularza ofertowego przed terminem składania ofert, jeśIi
.

Wykonawca złożyłjuż elektroniczną ofeftę otrzyma powiadomienie o konieczności
zweryfikowania złożonej oferty, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFo
oferta Wykonawcy zostanie oznaczona statusem 'nieaktualna' (złożonaw poprzedniej weĘi
Formulana). Wykonawca powinien dokonac aktualizacji złożonej oferźy w oparciu o
zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w formularzu ofertowym i wysłać ją ponownie do
Zamawiającego. W pnypadku nie dokonania aktualizacji złożona elektroniczna oferta pozostaje
wiążąca.
rzetwarzan i e da nych oso bowych
Zgodnie zarI'.13 ust'1 iust. 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z pzebntarzaniem danych
P

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/VE
(ogÓlne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo,
Zamawiający informuje, iz
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
podatnikiem od towarÓw i usług posiadającym nUmer identyfikacji podatkowej NlP 653_000-48_65,
REGON:270034633; 8DO000012274,e-ail:sekretariat@weqlokokskraj.pl, ww.weglokokskraj.pl, zwany
:

2
3.

a)
b)

c)
d)

4
5

6

dalej Ad ministratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS KRAJ S'A. : adres 41-905
Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 718 16 67.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
Prze[ł,tarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantÓw
Wykonawcy, właścicielilub pracownikÓw.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚc przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamÓwienia'
Dane Wykonawcy są rÓwnieŻ przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,

dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleŻności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art' 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
PrzeM,tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnoŚciz ustawy o podatku dochodowym
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie ań. 6 ust' 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanymz realizaĄą powyzszych
celow. Administrator może udostępniÓ dane osobowe \Ąłkonawcy innym odbiorcom świadczącym
Administratora,

7

B

usługizzakresuaudytu,ubezpieczeńorazdoradztwa.DaneWy(o1atryqy1!ę4@
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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10

11

12

a)
b)

13

xxl
1.

2
3.
1)

2)

4.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzĄącym, z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przeMvarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie

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

Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przebltarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ S.A..: adres; 41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71816
67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul' Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ
przebuarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacjizamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnoścgospodarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawańe są w składanej ofercie
lub jakimkolwiekzałączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, o:
fa kcie przekazania da nych osobowych Ad m n istratorowi (Zamawiającem u )
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) - (jeŻeli dotyczy)
Zgodnie z art.14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonaÓ W imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktÓrych mowa w ust. '12, przekazując im treśc
klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako
Źrodło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający) i

(
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;

jeŻeli dotyczy)

Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowiwarunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

lnformacje dodatkowe

CałoŚc postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwnieŻ wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy ZamawiĄącym, a Wykonawcą'
Komisja przetargowa moŻe ŻądaÓ od WykonawcÓw wyjaśnień dotyczących treści złozonych ofeń
(omyłki pisarskie , omyłki rachunkowe, omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z SlWZ).
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
nie złozyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentow,
złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy' do ich uzupełnienia w
okreŚlonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania
lub odrzucenie ofeńy.
Składanie dokumentow przez Wykonawcę, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę (w przvpadku procedurv
odwrÓconei):

1)

2)
a)
b)
5.

6

Komisja Przetargowa wzywa \Ą/ykonawcę, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę do złoŻenia stosownych
dokumentow w okreŚlonym terminie, chyba, Źe pomimo ich złoŻenia konieczne byłoby uniewaŻnienie
postępowania lub odrzucenie ofeńy.
oŚwiadczenia lub dokumenty złoŻone przez \Ą/ykonawcę' ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę winny
potwierdzac:
spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
Że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunkÓw okreŚlonych w
slwzllwz na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień złoŻenia.

Komisja przetargowa uprawniona jest do odstąpienia od ządania od \Ałkonawcy dokumentow i
oświadczeń wynikających z Regulaminu lub slWZ/lWZ jeŻeli Zamawiający jest w ich posiadaniu albo
moŻe uzyskac je z powszechnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.
Dokumenty i oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę
warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamowienia wymagań
określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień
uzupełnienia.

7
B

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

Zoodnie z $ 39 ust.1 Requlaminu dokumentacia z postepowania nie podleqa udostępnieniu
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacii publicznej.

xxll Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1.
osoby upowaŻnione informują \A/ykonawcÓw, W formie przewidzianej W slWZ

o

sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie

www.weglokokskrai.pl
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lnformacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania zawiera informacje o:
Wykonawcach, ktorych oferty wybrano,
Wykonawcach, ktorych oferty zostały odrzucone wskazując podstawę wynikającą
z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,
Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz

n ien ie faktyczne,
uniewaŹnieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie
faktyczne.
Decyzje podejmowane przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie Zamowienia,
w tym o odrzuceniu ofert, wykluczeniu WykonawcÓw czy uniewaŻnieniu postępowania są ostateczne
i nie podlega1ą zaskarŻeniu. Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu jak i mającym zamiar
wzięcia udziału W postępowaniu
udzielenie ZamÓwienia nie przysługują W stosunku do
Zamaw iające g o ja ki e ko lw e k roszcz enia z te g o tytułu.

uzasad

4)
3

o

i

XXlll. Postanowienia końcowe'

1.
2.

Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złoŻeniem ofeńy oraz uczestnictwem W postępowaniu
ponosi Wykonawca niezaleŻnie od wyniku postępowania.

Załączniki

3.
4.

Załaczniknr 1
Załączniki Nr 1a-1i
Załaczniknr 2
Załączniknr 3

5.
6.
7
8.

Załaczniknr 4
Załączniknr 5
Załaczniknr 6
Załącznik nr 7

1

2.

Szczeoółowv zakres zamÓwien ia
oŚwiadczenia
Formularz ofertowv
Wykaz spełnienia istotnych dlaZamawiającego wymagań i parametrÓw
technicznvch
oświadczen ie dotvczace przed miotu ofertv
oświadczenieWykonawcv wspolnie ubieqaiąceqo się o zamówienie
oŚwiadczenie \Ąfukonawcv/członka konsorcium - dane do umowv
lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do umowy

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

\\$\

str. 10

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

Nr sorawv: PPZZ|3045

Bytom,

onr"

40,0f JfitV,

Przewodniczący

Przetargowej

ZATWIERDZAM

PEŁN0M0cNlK
KWK ,,Bcrbrek - Piekart'
Naczeln
Z-ca Kierownika

PEŁNoMocNlK
l(WK.Bobrck-

Gómiczego

Khrcrmlt

DOPOz

nionej

upowaznionej

dr

rodco prowny

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

UnoM

Grochoł,o
(

R-291s|

str.11

WĘGLoKoKs KRAJ s.A.

Nr sprawv: PRZZI3045

Załącznik Nr 1 do S|WZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

I.

opis pzedmiotu zamówienia:
Dostawa częścizamiennychdo lokomotyw dołowych PloMA dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A'
KWK Bobrek-Piekary w 2o22 roku (grupa materiałowa 352-01_03) w iIościi rodzaju szczegółowo
określonym w poniższej tabeli oraz w formularzu ofeńowym.
Szacunkowa
wieIkośó
dostaw

Nr

zadania
(pozycji

Nazwa materiału

Symbol

)

PRZEGUB KULlSTY 1 07-000638-N clĄGNlK SPAL|NoWY

1

i261771030

2

i261771280

3

)261771540

4

)261771680

5

i261771690

6

6261771700

7

6261771750

8

6261771760

9

6261771770

10

6261771780

11

6261771790

12

6261771850

13

6261771860

ZŁĄCZKA KĄToWA Z NAKRĘTKĄ M22x1'5 UKŁADU
1,000
cHŁo DZE N lA sl L N l KA 1 20-0007 91 -N c lĄG N l K S PAL| N oWY
PIOMA FM-80
ZŁĄCZKA PRoSTA Z NAKRĘTKAM| M22X'1,5 UKŁADU
1,000
cHŁoDZEN lA sl LNl KA 1 20-000837-N clĄGN l K sPAL| NoWY
PIOMA FM-80
GENERAToR PRĄDU 121-010351-N clĄGNlK sPALlNoWY
1,000
PIOMA FM-BO
cZU J N K PRZE PŁYWU 1 21 -01 0355-N c lĄG N l K S PALI NoWY
1,000
PIOMA FM-BO
cZUJNlK PclN-5 121-010356-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA
1,000
FM-80
PRZETWoRN l K c ŚN l E N lA 0-6M PA 1 21 -01 27 48-N c lĄG N l K
1,000
SPALINOWY PIOMA FM-80
WYŁĄoZNlK FSB-P-C/o4 KS20 121-01275B_N clĄGNlK
1,000
SPALINOWY PIOMA FM-80
MONITOR MSPM-o1 STANU PRACY MASZYNY 121-012772-N
1,000
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
WYŚWETLACZ WLM-o 1 121-012774-N clĄGNlK sPALlNoWY
1,000
PIOMA FM-BO
CZUJ Nl K TEMPERATU RY 1 2 1 -0 1 277 5-N clĄGN l K SPAL| NoWY
2,000
PIOMA FM-BO
PU LP|T STERoWN lcZY PSK-o 1 1 21 -012957-N c lĄG N K
1,000
SPALINOWY PIOMA FM-80
ZŁĄCZE zK-3 121 -0 12967-N c lĄGN l K s PALI N oWY P oMA FM- '1,000

14

6261771910

BUoZEK 121-013159-N clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FM-Bo

'1,000

szt.

15

5261772020

K S PALI NOWY DEZUTZ BF4 1 O 1 3M 1 21 -013393-N
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80

1,000

szt.

16

5261772030

1,000

szt.

17

5261772080

'1,000

szt.

1B

5261772120

'1,000

szt.

19

5261772130

'1,000

szt.

20

5261772340

1,000

szt.

21

5261772350

1,000

szt.

22

3261772374

1,000

szt.

PIOMA FM-BO

1,000

l

l

l

l

80

SI LN

I

LAMPA LED LlL-01 121-013626-N clĄGNlK sPALlNoWY PloMA
FM-80
GAŚNlcA 6KG 122-005206-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA
FM-80
WKŁAD FlLTRA SSAWNEGo oLEJU 123-003227-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
STEROWNIK ELEKTROHYDRAULICZNY 1 23-003235-G
clĄGNlK sPAL|NoWY PloMA FM-Bo
RoZRUSZNlK HYDRAULlCZNY 123-0033'1 1-N c|ĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
HYDROAKUMULATOR ROZRUCHU AS5 123-003314-N
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
WKŁAD FlLTRA DoŁADoWANlA 123-003321-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-BO

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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szt
szt
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23

luru,rrr.ooo

24

luru,rrrruo

25

luru,rrrrro

26

27

28

luru-.r.,rruo

luru,rrruro

luru'rruu,

29

luru,rrrn*

30

luru,rrto*

31

lurur

rr.oao

32

lura,rrror''

33

luru,rrtou,

34

luru,rrtouu

35

luru,rrrouo

36

pru,rrrru,

37

luru'rrrouu

38

luru,rruou,

39

luru''tt.ort

40

luru,rrrorn

41

lozor

rraooo

42

luru,rrron,.

43

luru,rrrrn,

44

luru,r-,rort

45

luru,rrroro

46

luru,rrurnu

47

laratrrsoou

48

luru,',rron

49
50

luru,'

rrronu

luru,rrrr*

FlLTR DoKŁADNY PALIWA 123-00337B-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
ZAWÓR KULoWY 123-o1o459-N clĄGNlK sPALlNoWY PloMA
FM-BO

SlLNlK HYDRAULlcZNY McRs 123-010545-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-BO
TERMoMETR WoDY TP-To 60 DŁUGoŚĆ xnplmnY 4MB
UKŁADU CHŁoDZENlA SlLNlKA 123-013479_N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
TERMoMETR oDLEcŁoŚctowv oLEJU UKŁADU
C HŁoDZEN lA sl LN KA 123-013480-N c lĄG N l K sPALl NoWY
l

PIOMA FM-80

MANoMETR oDLEGŁoŚcloWY oLEJU Mo 1sAK UKŁADU
c HŁoDZEN lA Sl LN KA 1 23-0 1 3485-N c lĄG N l K SPAL| NoWY
l

PIOMA FM-80

ZAWÓR DBD-S6 K 13/160cE 123-01362B-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
SlŁoWNlK DoclsKU WÓZKA NAPĘDoWEGo 123_013659N=9081830/10 CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
S lŁoWN l K U KŁADU GAS N CZEG o 1 23-013667-N=90B 097 6 l20
clĄGNlK sPALlNo\^^r PloMA FM-80
PRZY Ł^czE Sl LN l K WENTYLAToRA 1 23-0 1 4607-N c lĄG N l K
SPALINOWY PIOMA FM-80
DZW| G N lA WYZWALACZA o DŚ Ro D KoWEGo 2 07-065480-N
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
RoZDZlELACZ 4WMR6 123-018362-N clĄGNlK sPALlNoWY
PIOMA FM-BO
PoDSTAWA DZWGNI WYZWALACZ^ 441-001769-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-BO
osŁoNA MlESZKoWA SlŁoWNlKA DoclsKU 126-016861-N
clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FM-Bo
NAPĘD PRZYClSKU ME-002302-N clĄGNl K SPAL| NoWY
PIOMA FM-80
KoREK WLEWU oLEJU slLNlKoWEGo 123-014244-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
U sZcZE L KA PoKRYWY ZAWo RÓW 1 23-0 1 4328_N c lĄG N l K
SPALINOWY PIOMA FMS
oDMA SlLNlKA sPALlNoWEGo 123-014326-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
CZUJ N l K clŚN l ENlA ZESTYKoWY 123-013675-N clĄGN K
SPALINOWY PIOMA FM-80
ZAŚLEPKA slLNlKA SPAL|NoWEGo 123-0143'12-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
USZCZELKA c HŁo D N cZ Kl o L E J U 1 23-01 432 9-N c lĄG N l K
SPALINOWY PIOMA FMS
WTRYS KlWACz 1 23-01 43 1 B-N c lĄG N K SPAL| NoWY Pl oMA
FMS
KoŃcÓWKA WTRYS KU 1 23-01 4338-N c lĄG N l K S PALI NoWY
PIOMA FMS
USZCZE LKA WTRYS KU 123-0 1 4340-N clĄGN l K SPAL| N o\^^/
PIOMA FMS
PoMPA PAL|WA 123-016742-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA
FMS
ZAWÓR 5 BAR 123-013710-N clĄGNlK sPALlNoWY PloMA
FMS
WĄZ UKŁADU CHŁoDZENlA Z TURBo 123-017991-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
RURKA PRZELEWOWA ZAWORU 5 BAR 123-0143OO-N
clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FMS

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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l

l

l

l

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

'1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

0 00

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

0 00

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

'1,000

szt.
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51

luru,rrt'.oo

52

luru,rrr',o,

53

lrru,rrr',o,

54

lur''rr'.o,

pRzrwÓo PRZELEWoWY

123-014299-N

clĄGNlK

1,000

szt,

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt,

1,000

szt.

1,000

szt.

'1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

'1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

szt.

67

luru,',rr,ru

68

luru,rrr',ru

69

luru,rru,r,

70

luru'r-,t,r,

71

luratrrs''ro

72

luru,rrr..u,

73

luru,rrr',r,

SPALINOWY PIOMA FMS
GUMKA PRZEWODU PRZELEWOWEGO 123-014337-N
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FMS
MAGISTRALA PRZELEWoWA 123-0 1 4298-N c lĄGN l K
SPALINOWY PIOMA FMS
RU R KA WTRYSKoWA 123-01 4342-N c lĄG N l K sPALl NoWY
PIOMA FMS
M|ARKA PoZloMU oLEJU 123-014711-N clĄGNlK sPALlNoWY
PIOMA FMS
ZAŚLEPKA slLNlKA SPAL|NoWEGo 123-01 4275-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
ZlMER|NG WAŁU PRZEDNl 123--017798-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
PoMPA oLEJU BF_4M 123-015244-N clĄGNlK SPAL|NoWY
PIOMA FMS
USZCZE LKA M sKl oLEJoWEJ 1 23-01 4322_N clĄGN l K
SPALINOWY PIOMA FMS
ŚRUBA GŁoWlcY 123-018359-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA
FMS
cHŁoDNlcA PŁYNU 123-013681-N clĄGNlK sPALlNo\^^/
PIOMA FM-80
USZCZELKA GŁoWlcY 123-017726-N clĄGNlK sPALlNoWY
PIOMA FMS
ZAŚLE PKA GŁoWl cY 123-017990-N clĄGN l K sPALl NoWY
PIOMA FMS
GŁoWlcA slLNlKA 123-017950-N clĄGNlK SPAL|NoWY
PIOMA FMS
GŁoWlcA slLNlKA PoREMoNToWA 123-017950-R clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
ZlMER|NG WAŁU TYLNl 123-01842B-N clĄGNlK sPALlNoWY
PIOMA FMS
c HŁoDN cA oLEJ U 123-0 1 4242-N clĄG N l K s PAL| NoWY
PIOMA FMS
PoM PA WTRYSKoWA 1 30-007 042-N c lĄGN l K sPALl NoWY
PIOMA FMS
WKŁAD PoMPKl RĘCZNEJ PAL|WA 123-003364-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
PRZEWÓD PAL|WoWY FlLTR PAL|WA 123-014706-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
PRZEWÓD PAL|WoWY PoMPA PAL|WA 123-01434'l-N
clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FMs
ŚRUBA PRZEWoDU PALlWoWEGo 123_016744-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
ŚRUBA PRZEWoDU PALlWoWEGo 123-016743-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS

74

luru,rrt,tt

SPALINOWY PIOMA FMS

75

lazartus+

TERMoSTAT 123-014B29-N c|ĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FMS 1,000

76

luru,rrr,tu

77

luru,rrt,ru

CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FMS
RURKA UKŁADU cHŁoDZENlA Z GŁoWlCY 123-017699-N

78

luru,rrt,t
pru,rrr,ru

55

luru,rrr',oo

56

luru,rrrtru

57

luru'rrr,ou

58

luru,rrr,o,

59

60
61

l

larat-,rs.,ou

luru,-,rr,'o,

luru,rrr.,,o
rrr'.ro

62

luru

63

luru,rrt,r,

64

luru,r',r,r,

65

luru,-,rr,rt
-,rr,ro

66

79

luru

l

UsZcZELKA KoLEKToRA ssĄcEGo 123-014309-N clĄGNlK

RURKA UKŁADU CHŁoDZENlA Z TURBo 123-01769B-N

clĄGNlK SPALINoWY PloMA FMs

N K U KŁADU CHŁoDZEN
123-01834 1 -N clĄGNl K
^
SPALINOWY PIOMA FMS
PoMPA WoDY 123-014262-N clĄGNlK sPALlNoWY PloMA
FMS

TRÓJ

l

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

l

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.
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80

luru,rru,,rn

81

luru,,rr,o,

82

luru,rr.,o,

B3

luru,rrr.,o,

84

luru,rrr,o,

85

luru,rrt.,oo

86

luru,rrt,o,

87

luru,rrr,oa

B8

lara,rruto,
luru,rrt,,ou

90

lurut'ra,oo

91

luru,rrr,uo
luru'

,rr,u,

93

luru,rrr,,u,

94

luru,rrruro

95

fru..rruouo
luru''tt.tno

97

lara"rrtnoo

9B

luru"rruuo

99

luru''rrrn.o

100

lururrrun

101

luru,r-,rn*
rroot

o

luru

103

luru,rro,no

104

luru,rroroo

'105

luru,rrorro

106

luru,rroruo

107

luru,rroouo

108

luru,rrrooo

WKŁAD oDPoW ETRZN KA ZB o R N l KA o LEJ U 1 23-01 4225-N
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
WKŁAD WSTĘPNEGo FlLTRA PALIWA 123-014248-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-BO
FlLTR oLEJU slLNlKoWEGo 123-014249-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
PRZETWoRNlK clŚNlENlA o-40MP A 123-014254-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
WKŁAD FlLTRA PoWlETRZA 123-014344-N=M0001 021
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
WKŁAD BEZP lECzEŃ srwR F l LTRA PoW ET RZ A 1 23-0 1 4345N=M0001022 CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
WĄZ GUMoWY WZMocNloNY UKŁADU cHŁoDZENlA
SlLNlKA 123-014365-N clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FM_Bo
PRZEWÓD slLlKoNoWY Q 25X1000 UKŁADU CHŁoDZENlA
SILNIKA 123-014479-N CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM.BO
PRZEWÓD slLlKoNoWY Q 25X2000 UKŁADU CHŁoDZENlA
SlLNlKA 123-014480-N clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FM-80
WKŁAD cHŁoDNlcY oLEJU 123-014532-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
N/ANoMETR ZESPoŁU HYDRoAKUMULAToRA 0-25MPA 123O'14602-N CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
slLNlK HYDRAULlcZNY ZESPoŁU cHŁoDNlcY oLEJU 123015351-N clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FM_80
KoREK Do cHŁoDNlcY 123-0'17906-N clĄGNlK sPALlNoWY
PIOMA FM-BO

Sekretan Komisji: Mazena Miętus

uĄ

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

'1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

'1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.

1,000

szt.
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80

l

96

102

KOLEKTOR WYDECHOWY SILNIKA SPALINOWEGO 123018958-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FMs
WENTYLAToR UKŁADU cHŁoDZENlA slLNlKA 123-013698-N
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
USZCZELKA TU R BO/KO L EKTOR WYDEC HOWY 1 28-O 1 1 954-N
ClĄGNlK sPALlNoWY PloMA FMS
USZCZELKA KOLE KTORA \AI/DEC H OWEGO 1 23-O'1 4308-N
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FMS
RURKA ZAslLANIE TURBo 123-014311-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
USZCZELKA RURKl ZAS|LANlE TURBo 136_0104B0-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
RURKA 1 SPŁYWTURBo 123-018081-N clĄGNlK SPAL|NoWY
PIOMA FMS
RURKA 2 SPŁYW TURBo 123-01B082-N clĄGNlK SPAL|NoWY
PIOMA FMS
oRlNG SPŁYW TURBo 1 36-01 04B2-N clĄGNlK sPALlNoWY
PIOMA FMS
TU RBosPRĘZARKA Sl LN KA sPAL| NoWEGo 1 36-0 1 2097-N
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FMS
KOMPLET USZCZELEK SILNIKA SPALINOWEGO 130-OO7O41.N
clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FMS
NAP l NAoZ PAs KÓW WENTYLATo RA U KŁADU cHŁo DZEN lA
SILNIKA 123-013702-N CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA SPALINOWEGO 123-01 8776-N
clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FMS
REGULAToR oBRoTÓW SlLNlKA sPALlNoWEGo 1230'14302-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FMs
FlLTR SPŁYWoWY zBELEK 123-013881-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-BO
ZAWÓR KULoWY zPRzYŁĄCZAMl PoD PRZEWÓD 3BRK
13LKM22x1,5 123-013932-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FMl

89

92

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

l

str. L5

Nr sprawv:

109

110

PRZZI3045

-,',uou,

luru

luru''rtuuuo

111

lurr'rrruo

112

lura,rrruo,

113

luru,rrrruo

114

lazatrrarao

115

luru,rrurro
,rruoo

116

luru'

117

luru,rrutuo

118

luru,-,rrr,o

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

WENTYLAToR ZES PoŁU cHŁo D N cY o LEJ U 1 23-017 957 -N
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-BO
PoDKŁADKA 25zN ZESPoŁU RoLKl 124-024594-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-BO
SMAROWN lCzK^ KU LKOWA M 1 0x1 128-01 1 894-N clĄG N l K
SPALINOWY PIOMA FMS
PoDUSZKA Do SlLNlKA 126-012946-N=9082797/06 clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-BO
PlERŚclEŃ LAB|RYNToWY UKŁADU HAMULcoWEGo 126013322-N clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FM-80
PASEK KLlNoWY NAPĘDU WENTYLAToRA 12B-010363-N
clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FM-80
WSKAZNIK POZIOMU ZBIORNIKA OLEJU 128-010367-N
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
PASEK KLINOWY ANTYSTATYCZNY GENERATORA 128.
011949-N clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FM_80
PASEK KLINOWY ANTYSTATYCZNY POMPY PALIWA 128012027-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FM-80
FoTEL KAB|NY oPERAToRA F1 130-007075-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
TU RBosPRĘZARKA sl LN KA sPAL| NoWEGo
PoREMoNToWA'1 36-012097-R clĄGNlK SPALINoWY PloMA
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l

1

l

119
120
121

122

123
124

luru,rrru*
luru,rrr-,oo

luru,rrrrro
luru''ttruoo
luru''rtuuno
luru

'rrrnoo

125

luru,rrrn,o

126

luru"rrunro

127

luru,rrroro

128

luru,rrr,,o

129
130
131

132
133

134
135
136
137

loro''taor

so

luru,rrorro
luru''ruouoo
loror

taouo''

luru,rroro,
luru''tuouos

luru''trouoo
luru.'

ruouou

luru''tuo.ou

FM-80

SWoRZEŃ z ŁBEM KU Ll STYM 203-003298-N=
clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FM-80
SWo RZ E Ń Q 30X 1 44 203-004423-N = 908
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-BO

837

t

1 B.

20-00

06=M22'20-00

oBRoToM l ERZA 203_004430-N=908237'1 /06 c lĄG N l K
SPALINOWY PIOMA FM-80
SWoRZEŃ WAHAoZA SlLNlKA 203-00552B_N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
SWoRZEŃ SMARoWNY Q 25X65 UKŁADU HAMULCoWEGo
203-0215 1 6-N=90B57 37 l 06 clĄG N l K s PAL| NOWY Pl oMA FM-80
Śnugł SPEcJALNA UKŁADU HAMULcoWEGo 203-021 519PIOMA FM-80
N=9085738/06=M21.20-00 CIAGNIK SPALINO\
^f 203-021524SWoRZEŃ Q 30X140 UKŁADU HAMULooWEG}
N=9085739/06 clĄGNlK SPAL|NOWY PloMA FM-BO
ŚRu gn MocoWAN lA Ro LKl M24 206-021 764-N=908 27 12126
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
ŚRugn RoLKl oBRoToMlERZA M30X2 206-022142-N
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
KoŁo PoM lARoWE 1 0Z 237 -000196-N=9082369/06 c lĄG N l K
SPALINOWY PIOMA FM-80
cZUJNlK PoZloMU TYPU DE80-P 414-002061-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
KOLE KTo R WYD Ec HOWY 44 1 -000305-N=90B'1 6251 00 clĄGN l K
SPALINOWY PIOMA FM-80
u szczE LKA oGN rooDPoRNA(KOL EKTOR/F LANSZ) 1 23017015-N CIAGNIK SPALINOWY PIOMA CS-80/FM-80
U SZc Z E L KA o G N o o D P o R N A ( Ko L E KTo R l P ŁU czKA) 1 23 O1 5076-NCIAGNIK SPALI NOWY PIOMA CS-BO/FM-8o
KoREK sPUSToWY PŁUczKl SPAL|N 205-00063B-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
KoREK WLEWoWY PŁUczKl 441 -000352-N clĄGN l K
SPALINOWY PIOMA FMS
PŁUCZKA WoDNA 441-001746-N clĄGNlK SPAL|No\^^/ PloMA
FMS
KoLANKo slLlKoNoWE 123-015466-N clĄGNlK SPAL|NoWY
PIOMA FMS
WAŁE K

Sekretaz Komisji: Manena Miętus
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138

lazaraosot

139

luru''tuorou

140

lozot
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141

luru''^ou''o

142

luru,ruou,,

143

lazaraouz

144

luror

tuour.

145

luru,rrou''o

146

luru''trou''.

147

148
149

lozor

ruour o

luru,ruor,,

151

luru,rrou^

152

lara,raorr.

153

luru,ruou,

154

lura.raorru

157

pru,rrorro
lurutruouz,
luru,

tuoutu

158

luru,-,uou,

159

luru,raou*

160

luru,rrou*

161

162
'163

SPRZĘGŁo 136-013047-N clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FMs
PoMPA NAPĘDU WENTYLAToRA 123-013604-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
ZES PÓŁ ZAWo RU RE D U KCYJ N EGo 441 -000263-N c lĄG
SPALINOWY PIOMA FMS
SlŁoWNlK REGULAcl GAZU 123-013733-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS

lozor

luru,

raouao

ruor.,

laruruousz

164

lutu''tro..,

165

luru''trou.o

166

lararaoroo

l

K

SPALINOWY PIOMA FMS
RURA1 P'PoŻ 441-0017 10-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA
FMS
RU RA 2 P'PoŻ 441 -0017 12-N clĄGN K SPAL| NoWY PloMA
FMS
P RzY Ł^CZKA 21 2-00 1 56 9- N c lĄG N l K S PAL l N o\^^r P o MA
FMS
ZEs PÓŁ pnztsÓwruY 441 -oooz48-N c lĄGN l K SPAL| NoWY
PIOMA FMS
zŁ^CzKA TR U J N K Z NAKRĘTKĄ 1 23-0 1 5 1 92-N clĄGN l K
SPALINOWY PIOMA FMS
zŁACzKA P RoSTA Z NAKRĘTK Ą 1 23-0 1 37 83-N c lĄG N K
SPALINOWY PIOMA FMS
CZUJNlK PoZloMU PAL|WA 121-018267-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
RoZDZlELACZ WH6-D 123-017 862-N clĄGNlK SPAL|NoWY
PIOMA FMS
SWoRZEŃ SlŁoWN l KA Doc sKU 203-021 826-N c lĄG N l K
SPALINOWY PIOMA FMS
NAKRĘTKA KoRoN KoWA 124-02297 3-N clĄGN K
SPALINOWY PIOMA FM-BO
Śruba Do ZACZEPU 124-025137-N clĄGNlK SPAL|NOWY
PIOMA FM-BO
Śruba BLACHY 124-02513B-N clĄGNlK sPALlNOWY PloMA
FM-80
Ł_oZYsKo BEZSMARNE KAM|EŃ HAMULCA MŁ-001297-N 129002881-N CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
t-oZYsKo BEZSMARNE SlŁoWNlKA HAMULCA MŁ-001 3'1 5-N
129-002907-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FM-80
KPL.USZCZELNlEŃ SlŁoWNlKA DoclsKU 123_013671_N
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
KPL. USZCZELNl EN slŁowN l KA HAMU LcA 441 -00 1 937-N
clĄGNlK sPAL|No\^^/ PloMA FM-80
KKPL. USZCZELNl EŃ RoZRUsZN l KA 1 26-01 5959-N clĄGNl K
SPALINOWY PIOMA FM-80
ZESPÓŁ ZĘBN|KA 123-018639-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA
l

l

l

l

FM-BO

WAHACZ SILNIKA WKONANIE LEWE 441-OOO334N=9081815/00 CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

\f\ilĄ

N

oSŁoNA wLNlA cHŁoDNlcY oLEJU 123-014531-N clĄGNlK

l

luru''trou''n

156

PoMPKA RĘCZNA PAL|WA 123-003364-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
oBUDoWA FlLTRA SEPAR 123-013705-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
ZESPoŁ RoZRUCHU 441-001316-N clĄGNlK sPALlNo\^^r
PIOMA FMS
PoMPA A4VG180 123-013583-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA
FMS

l

luru''rrou''u

150

155

oŚ WlRNlKA 441-000275-N clĄGNlK SPALINoWY PloMA FMs
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167

luru,rrrro,

168

luru,rurro,

169

luru''trouo.

170
171

172

173
174

175
176
177

178

luru''ruouuo
luru''

ruotuo

luru''ruouuo

luru''trouno
luru''^onuo
loror

ta''ooo

luru''tr''ouo

lurutrut,oo
luru,'

rr'' ''uo

179

luru,ru,roo

180

laratranuo
ra''.oo

181

lorur

SWoRZEŃ Q 30X134 203-022776-N KAB|NA oSoBoWA TYPU
PIOMA KO

SNAKRĘTKA KoRoNKoWA 124-024088-N clĄGNl K
SPALINOWY PIOMA FMS
PĘcH ERZ HYDRoAKU M U LAToRA 1 23-01 9396-N clĄGN K
SPALINOWY PIOMA FMS
WAHACZ SILNIKA WYKONANIE PRAWE 441-000335.
N=90B1820/00 clĄGNlK SPAL|NOWY PloMA FM-80
WÓZEK NoŚNY 441 -0008 1 1 -N=9084640/00 clĄGN l K
SPALINOWT PIOMA FM-BO
KoR P U S WÓZKA NoŚN EGo 441 -00081 2-N=90B4645/00
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
KoRPUS WÓZKA NoŚNEGo Z PoM|AREM PREDKoŚct łłt0008 1 5-N=9084660/00 clĄGN K sPAL| NOWY PloMA FM-80
PRZERYWACZ PŁoM l E N lA 44 1 -000BBB-N =9085 1251 00
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-BO
PRZERYWACZ PŁoM l E N lA 44 1 -000892-N=90B5 1 50/00
clĄGNlK sPAL|NoWY PloMA FM_80
oBUDoWA DoLoToWEGo PRZERYWACZA PŁoMlENl 441 000898-N=90851 90/00 CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
clĘGŁo 120140140 L-500 441 -00'1256-N=90831 80/00 clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
ZEs PÓŁ NAP Ę DU WENTYLATo RA 44 1 -00 1 2B9-N=90B 1 790/00
CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-BO
KAMl EŃ HAMU LcA KPL 44'1 -00'1 292-N=90B 1 965/00 clĄGNl K
SPALINOWY PIOMA FM-80
ZACZEP l 120KN cS 80M 441-001307-N=9085020/00 clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-BO
Z^CZEP ll 120KN cs BOM 441-001333-N=90B5025/10 c|ĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
l

lazananat

tĄcZNlK

183

luru"rutru,

184

luru''tr,.u.

185

luru,r'.u^

186

luru''tr,

187

luru''t.''.uu

lBB

lura.rrtzu,

SPALINOWY PIOMA FMS
NAKRĘTKA KoRoNKoWA M24 124-02408B-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
Śn u en M2Ox7 O 1 2'9 1 24-025203-N c lĄG N l K s PALI No\^^r
PIOMA FMS
1 24-0242 59- N c lĄG N l K
NAK R ĘTKA sAM oZAB E zPlECz^J Ąc
^
SPALINOWY PIOMA FMS
zŁĄCzKA REDUKCYJNA Z NAKRĘTKĄ 123-0189'13-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
PRZY ŁĄczE G RoDZl oWE 1 23-003244-N c lĄG N K
SPALINOWY PIOMA FMS

189
190
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192
'193

lozor
luru,'

zar aoa

tr''uuo

lara,ratuzo
lozor

ta''ooo

luru''tr''u,

o

194

luru,rr,r^

195

luru,ruroo,

clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FMS
STERoWNlK HYDRAULlCZNY 123-01B437-N clĄGNlK
411-024238-N

l

KLUCZ 106-000B33-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FMs
SWoRZEŃ ZACZEPU Q 40 KPL 441-001335_
N=9088065100=M20-20-00 CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-80
BLACHA U KŁADU HAM U LcoWEGo 44 1 -001 386-N=908 1 B7 0l 10
clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FM-80
ZAWÓR MocY 441-001404-N=90B1 500/00 clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-BO
KoRPUS WÓZKA NAPĘDoWo JEZDNEGo 441-001405N=9081685/30 clĄGNlK SPAL|NOWY PloMA FM-80
SPRĘZYNA slŁowNlKA HAMULcA 123-013564-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
DZWGNlA UKŁADU HAMULCoWEGo 441-001 59'l-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
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196

luru,rururo

RoLKA PoMlARoWA KPL 441-001757-N clĄGNlK sPALINoWY
PIOMA FM-80

t'uuo
luru''

WYZWALACZ oDŚRoDKoWY 442-001
SPALINOWY PIOMA FM-80

198

luru.,-,rrt,o

199

luru

200

luru,rrr-,,0

CIAGNIK SPALINOWY PIOMA FM-BO
SlŁoWN l K HAM U LcoWY 44 1 -000350-N=90B1 920/00=M0 1' 1 400 clĄGNlK SPAL|No\^^r PloMA FM-80
ZESPÓŁ RoLKl M24 KPL. 441-000B13-N=90B4650/00 clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
NAKRĘTKA slLNl KA HYDRAULlcZNEGo M1 4X1'5
57 1 05=M23.20-01 CIAGNI K SPALI NOWY CSP-4C1 1
ŚRuen SlLNlKA HYDRAULlcZNEGo 260093081 clĄGNlK

197

201
202

luru''rno.uo
luru,

203
204

rrron,

tnruro

luru,rnunro
luru''tnrnto

205
206
207

208
209
210
211
212

213
214

lora,rsorno
luru''roruoo
luru,

toouro

lutu''rou''ro
luru''rou''uo

luru.,rourro
luru'.uororo

luru',n,roro
luru,
loror

n,uu''

''

sztsao

07 8-N

clĄG

ZEsPÓŁ PoMPKl RĘcZNEJ 441-000268-N=9081

N

l

K

360/00

SPALINOWY CSP-4C11
KoŁo NAPĘDoWE McR 340 136-012117-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FMS
PŁYTKA U STALAJĄCA 2 5X80 222-00201 3-N =9083209/07
CIAGNIK SPALINOWY CSP-4C11 PIOMA FM-BO
DRABlNA KPL 441 -000609-N=9083465110 clĄGNlK
SPALINOWY CSP-4C11 PIOMA FM-80
M|SKA oLEJoWA 9080013104 P4 clĄGNlK SPAL|NoWY csP_
4/CS-80
ZAWÓR sZYBKozŁĄcZNY GNIAZDo 5010 WTYCZKA5020
9080250/10 P23 C|AGNTK SPALTNOWY CSP-4/CS-80
KLOC E K HAM U LCOWY 207 -04 1 603-N =9080839/06= M 1 5, 2 0-00
CIAGN K SPALI NOWY CSP.4/CS-BO/FM-80
Ś R u gn S P EC JALNA 206-021 247-N = 9080840/06 c lĄG N l K
SPALI N OWY CS P-4lCS-BO/FM-80
Po D KŁAD KA 38 F E/ZN 5 206-021 249-N = 9080852/06 c lĄG N l K
SPALI N OWY CS P-4lCS-80/FM-80
LlNKA sTART-sToP 441 -00036B-N=9082020/00 clĄGNlK
SPALI NOWY CS P-4lCS-BO/FM-BO
RoZDZl ELA Cz zEsP oŁU ZAWo RÓW oDHAMoWAN lA 1 23003291-N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FMS
PoMPA AA1ovo 123-013584-N clĄGNlK sPALlNoWY PloMA
FM-80
USZCZELKA OGNIOODPORNA 123-01371 2-N=9080738/06
clĄGNlK SPALINoWY PloMA cs-80/FM-80
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Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe:
Wvmaqania prawne:

1. oferowany przedmiot zamÓwienia (sposÓb wykonania częŚci zamiennych
przepisow prawnych:

1)
a)
b)
c)
2)
a)
3)

Ustawy z dnia 9 czeruvca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (j.t. Dz. U.22021 r. poz. 1420)wraz
z aktami wykonawczymi obowiązującymiw dniu wykonania zamÓwienia, tym:
rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegÓłowych wymagań
podziemnych zakładÓw gÓrniczych (Dz.U.
dotyczących prowadzenia
z 2017 r. poz. 1118 wraz z pÓŻn. zm.),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagroŻeń naturalnych w
zakładach gÓrniczych (j.t. Dz.U. z2021 r' poz. 1617),
rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r' w sprawie dopuszczania wyrobow do
stosowaniawzakładach gÓrniczych (Dz' U' z2004 r. Nr99, poz.'1003 wlazzpÓŻn.zm.),

ruchu

Ustawyzdnia30sierpnia2002r. osystemieocenyzgodnoŚci(j.t. Dz. U.z2021r.poz.1344)wraz
z aktamiwykonawczymi obowiązującymiw dniu wykonania zamówienia, w tym:
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pażdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. z2008 r. Nr 199, poz' 1228wrazzpÓżn.zm.)'
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r' o systemach oceny zgodnoŚci i nadzoru rynku (j.t. Dz.U.
z 2022 f. poz. 5) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia,
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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w tym:

rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czenłca 2016 r' w sprawie wymagań dla uządzeń
i systemÓw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz' U'
22016 r. poz.817).
lozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. W sprawie wymagań dla uządzeń
ciśnieniowych izespołow urządzeń ciŚnieniowych (j't' Dz.U. z2019 r. poz.211).

Wvmaqane parametrv techniczno

-

użvtkowe:

1. CzęŚci zamienne będące przedmiotem zamÓwienia są przeznaczone do stosowania w podziemnych
wyrobiskach zakładow gorniczych zagroŻonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

2. Częścizamienne stanowiące przedmiot zamówienia muszą byÓ iabrycznie
wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych olaz pochodziĆ
bezpoŚrednio

od

nowe, kompletne, wolne od

z wiarygodnego ŹrÓdła tj':
producenta, upowaŻnionego przedstawiciela producenta lub autoryzowanego

dystrybutora prod ucenta.

3. Zamawiający dopuszcza moŻliwoścskładania ofert rÓwnoważnych' RÓwnowaŻność częścidotyczy
zarÓwno funkcji, właściwoŚci jak i sposobu montaŻu (gabaryty, rozmieszczenie otworÓw mocujących,
przyłączy, itp.) tzn. podłączenie częścizamiennej rÓwnowaŻnej nie moŻe Wymagac zastosowania
dodatkowych

ad a

pterow

l

u

b

i

n

gerowa

n

ia w ko nstru kcję maszy

ny l

urządzenia'

4. Zamawiającv dopuszcza mozliwośc złożeniaofeńy na dostawę następuiacych kateqorii czeŚci
zamiennych:

1) oryginalne częścizamienne - podzespoły i części zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji,
zgodnie z którą Producent maszynylurządzenia wykonał maszynę/urządzenie i ujęte w wykazie części
zamien nych będącym nteg ralnym składn ikiem DTR/ instru kcji uzytkowan ia.
i

2) Katalogowe częścizamienne - podzespoły i części zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji
innego podmiotu (producenta podzespołu/częścizamiennej) niż Producent maszyny l urządzenia,
zastosowane W maszynielurządzeniu oraz ujęte przez Producenta maszyny l urządzenia w wykazie części
zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uŻytkowania, ze wskazaniem katalogu
wyrobÓw producenta przedmiotowej częścizamiennej.

3) ceńyfikowane zamlenniki oryginalnych częścizamiennych - podzespoły i częŚci zamienne,
wykonane przezinny podmiot niz:
rÓwnowaŹne z oryginalnymiczęŚciamizamiennymi,

a)

Prod ucent maszyny/urządzenia,

b) Właścicieldokumentacji (niebędący producentem maszynylurządzenia), zgodnie zktÓrą Producent
maszy ny l urządze n a wy ko n ał m a szy n ę/u r ządzenie,
i

c) Podmiot posiadający upowaŻnienie

do

produkcji oryginalnych częścizamiennych

na podstawie dokumentacji, zgodnie zktorąProducent maszynylurządzenia wykonał maszynę/urządzenie.

Ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych wykonane

są Wg

rysunku

i

własnej

dokumentacji oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właŚciwoŚci z wymaganiami stosownych norm i
przepisÓw, potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji)
przez akredytowane jednostki certyfikujące /jednostki notyfikowane.

4) Geńyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych _ podzespoły i częŚci zamienne,
rÓwnoważne z katalogowymi częŚciami zamiennymi, wykonane przez inny podmiot niz Producent
katalogowych częŚci zamiennych. Certyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych wykonane
są Wg rysunku i własnej dokumentacji oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właściwoŚci z wymaganiami
stosownych norm i przepisow, potwierdzonej stosownym ceńyfikatem wydanym (odpowiednio do
przedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki ceńyfikujące /jednostki notyfikowane.

5. WyrÓb powinien posiadac

trwałą cechę zawierającą, co najmniej oznaczenie, symbol lub znak producenta'

lll.

WYMAGANEDoKUMENTY/oŚWIADczENlA:

1.

oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego - do złoŻeniawrazz ofeńa od każdeqo z wykonawców :

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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2

oŚwiadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i jakościowych oferowanego przedmiotu zamÓwienia
(Wvkaz parametrÓw techniczno _ uzytkowych) oraz Wymaganych dokumentÓw przedmiotu zamÓwienia
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ .

3

oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy iz oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładów
górniczych w warunkach istniejących zagroŻeń, zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 4 do slwz'

w

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez przedmiot ofeńy
od oferowanej kategorii częścizamiennych:
Producent składa Załączniki1a ,1i
1)

a)
2)

a)

b)

zależności

,

w przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennych Producenta maszynyl urządzenia,
której / którego przedmiot zamówienia dotyczy:

oświadczenie Wykonawcy,Że oferowane częŚci zamienne są nowymi , oryginalnymiczęściami
zamiennymi Producenta maszynyl urządzenia, której / którego przedmiot zamówienia dotyczy
- zgodnie zewzorem Załącznika Nr 1a do slwz.
w przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennych produkowanych pzez Właściciela
dokumentacji, zgodnie z ktorą wykonano maszynę l urządzenie, której / którego przedmiot
zamówienia dotyczy lub podmiot posiadający upoważnienie do ich produkcji na podstawie Ww
dokumentacji:

oŚwiadczenie Wykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, oryginalnymi częŚciami
zamiennymi produkowanymi przez WłaŚciciela dokumentacji, zgodnie z ktorą została wykonana
maszyna l urządzenie, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub podmiot posiadający
upowaŻnienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji - zgodnie ze wzorem Załącznika Nr 1b
do SIWZ.
oŚwiadczenie producenta oferowanych częŚci zamiennych potwierdzające prawo do produkcji
oryginalnych częŚci zamiennych na podstawie dokumentacji, zgodnie z ktÓrą wykonano maszynę /
urządzenie, ktÓrej/ ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy - zgodnie zewzorem Załącznika Nr 1c do
SIWZ,

3)

a)

4)

a)
b)

w przypadku oferowania katalogowych częścizamiennych zabudowanych w maszynie
urządzeniu i ujętych przez Producenta maszyny / urządzenia w DTR / instrukcji użytkowania:

oŚwiadczenie Wykonawcy, Że oferowane częścizamienne są nowymi, katalogowymi częściami
zamiennymi zabudowanymi w maszynie l urządzeniu, ktÓrej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy
ujętymiw DTR / instrukcji użytkowania - zgodnie zZałącznikiem nr 1d

/

i

w przypadku oferowania ceńyfikowanych zamienników oryginaInych lub katalogowych części
zamiennych:

oŚwiadczenie Wykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, certyfikowanymi zamiennikami
oryginalnych lub katalogowych częŚci zamiennych maszyny lurządzenia, ktÓrej / ktorego przedmiot
zamÓwienia dotyczy; zgodnie zZałącznikiem nr 1e l / lub 1f

oŚwiadczenie Producenta certyfikowanych zamiennikÓw oryginalnych lub katalogowych części

zamiennych potwierdzające rÓwnowaŻnoŚĆ produkowanych części zamiennych

z oryginalnymi lub katalogowymiczęŚciami zamiennymi maszyny lurządzenia, której/ ktorego przedmiot
zamówienia dotyczy, wskazujące zakres ich zastosowania w ściŚle okreŚlonym rodzaju maszyny/

urządzenia t'j'

w

w

lokomotywach dołowych okreŚlonego Producenta stosowanych

zakładach gorniczych; zgodnie zZałącznikiem nr 1g i/lub 1h;

c)

podziemnych

stosowne certyfikat(y) potwierdzający/e zgodnoścwłaŚciwościoferowanych częścizamiennych z
wymaganiami stosownych norm i / lub przepisÓw, wydany(e)(odpowiednio do przedmiotu certyfikacji)
przez akredytowane jednostki ceńyfikujące /jednostki notyfikowane, wskazujący(e) co najmniej zakres

ich zastosowania w okreŚlonym rodzaju
postępowania.

i

typu maszyny

l

urządzenia zgodnie

z

przedmiotem

d) DTR /

lnstrukcja uzytkowania (stosowania) oferowanych częŚci zamiennych zawierająca
m.in. opis oraz rysunki umozliwiające identyfikację ceńyfikowanego przedmiotu zamÓwienia
i potwierdzające moŻliwoŚÓ zastosowania oferowanej częŚci zamiennej w maszynie
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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konieczności zastosowania dodatkowych adapterÓw lub ingerowania w konstrukcję maszyny/urządzenia'

5.
6'
7.
B.

lnstrukcja obsługi lub Dokumentacja - Ruchowa _ DTR (w tym instrukcja montaŻu i stosowania)wraz
z aktualnymi rysunkami, qdv ofeńe składa \^/ykonawca nie bedacv producentem maszyny/urządzenia
lnstrukcja Montażu l Stosowania o ile nie wchodzą w skład lnstrukcji obsługi lub DTR.
oświadczenie o zapewnieniu dostaw częŚci zamiennych w okresie nie krÓtszym niŻ okres truvania
umowy- zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 1i do slwz.
ceńyfikat w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez jednostkę ceńyfikującą potwierdzający, Że
mogą byĆ stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładow gÓrniczych w warunkach istniejących
zagroŻeń oraz spełniają Wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy ,,Prawo
geologiczne i gornicze".

.Uwaga:

a)
b)

Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być waŻne w dniu składania ofeń.
W pnypadku braku waŻności złoŻonego Wraz z ofertą certyfikatu na cały okres realizacji zamÓwienia,

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do WĘGLoKoKs KRAJ s.A' KWK Bobrek _ Dział Logistyki
obowiązujący cełtyfikat. Dostarczony certyfikat musi dotyczyć wyrobu
Materiałowej, aktualny
zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej'
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, ktÓry przedstawił dokument, ktÓry stracił ważnośipo wyborze
oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu zgodnie z pkt' b)' zawarcie umowy będzie
niemożIiwe z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy
*-leZelidotyczy

-

c)
lV.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wrazz przedmiotem zamówienia:
1

)

ostawietusłudzelrebeeie$udgłłlanei:
oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, iŻ oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
Przy

pi

erwszej

d

wyrobiskach zakładÓw gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻeń.

2)

Przy każdei dostawieffiłej:
W przypad ku oferowan ia oryg inalnych/ katalogowych częścizamien nych

a) dowod wydania materiału (WZ),
b) świadectwo kontroli jakoŚci,

c)

karta gwarancyjna

d) deklaracja zgodności (jezeli dotyczy)
W przypadku oferowania ceńyfikowanych zamienników oryginalnych/kataIogowych części
zamlennych
a) lnstrukcja obsługi lub Dokumentacja - Ruchowa _ DTR (w tym instrukcja montazu
i

stosowania) wraz z aktualnymi rysunkami.

b) lnstrukcja Montażu i Stosowania o ile nie wchodzą w skład lnstrukcji obsługi lub DTR.

c)

dowod wydania materiału (WZ),

f)

ceńyfikat.

d) Świadectwo kontroli jakości,
e) kańa gwarancyjna

g) deklaracja zgodnoŚci (jezeli dotyczy)

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

Nilt

str.22

Nr sprawv:

PRZZI3045

WEGLOKOKS KRAJ S.A.
Załącznik Nr 1a do SIWZ

MiejscowośĆ:

, dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oŚwiadczen ie
Adres siedziby

oŚWlADczENlE WYKoNAWcY oFERUJĄcEGo oRYGlNALNE - czĘścIzAMIENNE PRoDUcENTA
MASZYNY/U RzĄDzENlA, KToREJ/KToREGo PRzEDMloT zA MoWl EN lA DoTYczY
PloMA dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352-01_03)
(Nr sprawy: PRZV3045)

Dotyczy: Dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych

Uprawniony do reprezentowania \A/ykonawcy oŚwiadczam, ze częŚci zamienne oferowane w pozycjach nr
produkowanymi
.. formularza ofeńowego są nowymi, oryginalnymiczęŚciamizamiennymi
przez'.

wpisac nazwę producenta oryginalnych częścizamiennych oraz adres siedziby

ujętymi w DTR/|nstrukcji użytkowania maszyny/ urządzenia, ktÓrej/ ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy

*

oryginaIne części zamienne - podzespoły i częścizamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji
zgodnie zktÓrą Producent maszyny/ urządzenia wykonał maszynęluządzenie i ujęte w wykazie częŚci
zamiennych będącym integ ral nym skład n ikiem DTR/| nstru kcj i uzytkowania'

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

\l'\S,

str. 23

Nr sprawv:

PRZZI3045

WEGLOKOKS KRAJ S.A.
Załącznik Nr 1b do SIWZ

MiejscowoŚc

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oŚwiadczen

ie:

Adres siedziby:

ośWlADczENlEWYKoNAWcY oFERUJĄcEGo oRYGINALNE czĘŚclzAMIENNE- PRoDUKoWANE
PPzEz WŁAŚGICIELA DoKUMENTACJ!, zGoDNtE z KToRĄ WYKoNANo MAszYNĘ / URzĄDzENlE,
KToREJ / KToREGo PRzEDMloT zAMoWlENlA DoTYczY LUB PoDMloT PoslADAJĄcY
UPoWAżNIENlE Do lcH PRoDUKGJI NA PoDsTAWlE W/W DoKUMENTAGJI

Dotyczy: Dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych P!oMA dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ s.A. KWK Bobrek_Piekary w 2022 roku (grupa materlałowa 352-01-03)
(Nr

sprawy: PRZZ3045)

Uprawniony do reprezentowania \Alkonawcy oŚwiadczam, ze częŚci zamienne oferowane w pozycjach nr
.. formularza ofertowego są nowymi, oryginalnymi częściami zamiennymi produkowanymi puez
Właścicieladokumentacji, zgodnie zktÓrązostała wykonana maszyna l urządzenie, ktÓrej / ktorego przedmiot
zamÓwienia dotyczy lub podmiot posiadający upowaŻnienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji,
tj.

:

wpisac nazwę producenta częŚcizamiennych oraz adres siedziby

-)oryginalne częŚci zamienne podzespoły i częŚci zamienne wykonane wg
rysunku oraz dokumentacji,
zgodnie z ktorą Producent maszyny l urządzenia wykonał maszynę l urządzenie i ujęte w wykazie częŚci
zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowania.

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

Nt$-"

str. 24

G

Załącznik Nr 1c do S|WZ

MiejscowośÓ:

,

dnia

Nazwa Prod ucenta składającego oŚwiadczenie
Adres siedziby:

ośWnDczENlE PRoDUGENTA czĘŚcl zAMlENNYcH PoTWtERDzAJĄcE PRAWo Do PRoDUKCJI
oRYGINALNYCH czĘŚcl ZAMIENŃYGH* NA PoDsTAWtE DoKUMENTAGJ!, -zGoDNtE z KToRĄ
WYKoNANo MAszYNią t unząozENlE, KToREJ / KToREGo PRzEDMloT zAMoWIENlA DoTYczY
Dotyczy: Dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych

PloMA dla potrzeb WĘGLoKoKs

KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352-01-03)
(Nr

!
!

sprawy: PRZZ3045)

Uprawniony do reprezentowania Producenta oferowanych częŚcizamiennych oŚwiadczam, ze:

oferowane

W niniejszym postępowaniu częścizamienne są oryginalnymi częŚciami

zamiennymi

oferowane

W niniejszym postępowaniu częścizamienne są oryginalnymi częŚciami

zamiennymi

produkowanymi na podstawie dokumentacji, ktorej jestem Właścicielem,**)
produkowanymi na podstawie upoważnienia.

**

**)

zaznaczyó właściwe

-) oryginalne częŚci zamienne
- podzespoły i częŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji,
zgodnie z ktÓrą Producent maszyny l uządzenia wykonał maszynę l urządzenie i ujęte w wykazie części
zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowania.

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

\r\\

str. 25

Załączniknr'ld

MieiscowoŚc:
N

azwa

\Ą/yko

,

nawcy skład ająceg o oŚwiadczen

ie

dnia

:

Adres siedziby:

ośWlADczENlEWYKoNAWcY oFERUJĄcEGo KATALoGoWE czĘśclZAMIENNE
Dotyczy: Dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych

-

PloMA dla potrzeb WĘGLoKoKs

KRAJ s.A. KWK Bobrek_Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352-01-03)
(Nr sprawy: PRZZ3045)

oferowane w pozycjach nr
.. formularza ofeńowego są nowymi, katalogowymi częściami zamiennymi, produkowanymi

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, Że częścizamienne
przez'.

wpisac nazwę producenta części zamiennych oraz adres siedziby

zabudowanymiw maszynie t urządzeniu, ktorej/ ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy i ujętymi w DTR

/

instru kcji uŻytkowan ia.

*)

Katalogowe częŚcizamienne _ podzespoły i częścizamiennewykonane wg rysunku oraz dokumentacji

innego podmiotu (producenta podzespołu l częścizamiennej) niż Producent maszyny l urządzenia,
zastosowane W maszynie l urządzeniu oraz ujęte przez Producenta maszyny lurządzenia w wykazie
częścizamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uŹytkowania, ze wskazaniem
katalogu wyrobÓw producenta przedmiotowej częŚci zamiennej np' ZawÓr zwrotny nabojowy UzzD 0611/15 katalog PONAR-WADOWICE S.A.

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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str. 26

LOKOKS KRAJ S.A-

Nr sorawv

ZałączniŁnr 1e

Mieiscowość:

,

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oświadczen ie
Adres siedziby

oŚWIADczENlE WYKoNAWCY oFERUJĄcEGo CERTYFIKoWANE zAMlENNlKl oRYGINALNYCH
czĘŚc!zAMtENNYCH PloMA dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352-01-03)
(Nr sprawy: PRZZ/3045)

Dotyczy: Dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam, Że częŚci zamienne oferowane w pozycjach nr
.. formularza ofeńowego są nowymi, certyfikowanymi zamiennikami oryginalnych części
zamiennych maszyny l urządzenia' ktÓrej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy, produkowanymi przez:

wpisac nazwę producenta częścizamiennych oraz adres siedziby

pieczęc i podpisy osoby / osob upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Certyfikowane zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych _ podzespoły i częŚci zamienne, rÓwnowaŻne
z oryginalnymi, wykonane przez inny podmiot niz:
- Producent maszyny l urządzenia,
- WłaŚciciel dokumentacji (niebędący producentem maszyny urządzenia), zgodnie z ktÓrą Producent
wykonał maszynę l urządzenie,
*)

l

-

produkcji oryginalnych częŚci zamiennych na podstawie
l urządzenie.
Ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej dokumentacji
wymaganiami stosownych norm i przepisÓw, potwierdzonej
oraz poddane ocenie zgodności ich właściwościz
stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacJi) przez akredytowane jednostki
ceńyfikujące / jednostki notyfikowane.

podmiot posiadający upoważnienie

do

dokumentacji, zgodnie zktorąProducent maszyny lurządzenia wykonał maszynę

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

Nq\

str.27

KOKS
Załącznik nr 1f

Mieiscowośc:

, dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oŚwiadczenie
Adres siedziby:

oŚWlADczENlE vVYKoNAWcY oFERUJĄcEGo CERTYFIKoWANE zAMlENNIKl KATALoGovVYcH
czĘŚclzAMlENNYGH PloMA dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ s.A. KWK Bobrek_Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352-01-03)
(Nr sprawy: PRZV3045)

Dotyczy: Dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam, że częŚci zamienne oferowane w pozycjach nr
.' formularza ofertowego są nowymi, ceńyfikowanymi zamiennikami katalogowych częŚci
zamiennych maszyny l urządzenia, ktÓrej / którego przedmiot zamówienia dotyczy, produkowanymi przez:

wpisac nazwę producenta częścizamiennych oraz adres siedziby

Certyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych - podzespoły i częścizamienne, równowaŻne z
katalogowymi częŚciami zamiennymi, wykonane przez inny podmiot niŻ Producent katalogowych części
zamiennych.
Ceńyfikowane zamienniki katalogowych części zamiennych wykonane są wg rysunku iwłasnej dokumentacji
oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właŚciwoŚciz wymaganiami stosownych norm i przepisÓw, potwierdzonej
stosownym ceńyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki
ceńyfikujące / jednostki notyfikowane.
*)

Sekretarz Komisji: Manena Miętus

\łlilĄ

str. 28

WEGLOKOKS KRAJ S.A

Nr sorawv: PRZZI3O{S

Załączniknr 19

Miejscowośc''

,

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie (Producenta ceńyfikowanych częŚcizamiennych)

Adres siedziby

ośWnDczENlEPRoDUCENTA CERTYF|KoWANYCH zAMlENNlKoW oRYGINALNYCH czĘŚct

ZAMIENNYCH*

Dotyczy: Dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych

PloMA dla potrzeb WĘGLoKoKs
(grupa
materiałowa 352-01-03)
w
2022
roku
Bobrek-Piekary
s.A.
KWK
KRAJ
(Nr sprawy: PRZZ/3045)

Uprawniony do reprezentowania Producenta ceńyfikowanych częŚcizamiennych oŚwiadczam' Źe:

1. Przedmiotem oferty są produkowane przez podmiot, ktory reprezentuję, fabrycznie nowe, ceńyfikowane
zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych ujętych w DTR / instrukcji użytkowania maszyny l urządzenia,
ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia

naleŻy wpisaÓ rodzaj urządzeń

gorniczych produkcji

_

dotyczy, ktÓre mogą byĆ stosowane

np' W przenośnikach taŚmowych stosowanych w podziemnych zakładach

:

naleŻy wpisac producenta maszyny

2'

3.

w:

l urządzenia

Zgodnoścoferowanych częŚci z odpowiednimi normami bądŹ dyrektywami potwierdzają posiadane ceńyfikaty
wydane (odpowiednio do przedmiotu certyfikaĄi) przez akredytowane jednostki ceńyfikujące / jednostki
notyfikowane.

RÓwnoważnoŚc (zamiennośc) oferowanych części z oryginalnymi częściamizamiennymi ujętymi w DTR /
urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, zgodnie
instrukcji uŻytkowania maszyny
z załącznikiem będącym integralną częściąniniejszego oŚwiadczenia, została potwierdzona przez nas
stosownymi obliczeniami oraz badaniami.
4' Stosowanie oferowanych częŚcizgodnie zich pzeznaczeniem (zakres zamiennoŚci, o którym mowa w ust. 3
niniejszego oŚwiadczenia) nie spowoduje obniŻenia poziomu bezpieczeństwa maszyny l uządzenia, w ktÓrej
/ ktorym będą zastosowane, jak rÓwniez nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny lub urządzenia'
5. oferowane częŚci zamienne mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach gÓrniczych w przestrzeniach

l

zagroŻonych wybuchem.

pieczęć i podpisy osoby / osÓb upowaŻnionych
do reprezentowania Producenta certyfikowanych częŚci zamiennych
*)

Certyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych - podzespoły i częŚci zamienne, rÓwnoważne
z oryginalnymi, wykonane przez inny podmiot niŻ:
- Producent maszyny / urządzenia,
- Właścicieldokumentacji (nie będący producentem maszyny / urządzenia), zgodnie z ktorą Producent
wykonał maszynę / urządzenie. - podmiot posiadający upowaŻnienie do produkcji oryginalnych części
zamiennych na podstawie dokumentacji, zgodnie z ktÓrą Producent maszyny / urządzenia wykonał maszynę
/ urządzenie'
Certyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej dokumentacji
oraz poddane ocenie zgodności ich właŚciwości z wymaganiami stosownych norm i przepisow, potwierdzonej
stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane iednostki
certyfikujące

/ jed

nostki notyfikowane'

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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str. 29

WĘGLoKoKs KRAJ s.A

Nr sprawv: PRZZI3045

lntegralna częśó Załącznika nr 19

Potwierdzenie równoważności (zamienności) oferowanych częściz oryginalnymi częściami
zamiennymi ujętymi w DTR / instrukcji użytkowania maszyny l urządzenia' której / którego pzedmiot
zamówienia dotyczy
PloMA dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ s.A. KWK Bobrek_Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352_01_03)
(Nr sprawy: PRZZ/3045)

Dotyczy: Dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych

Uwaga! Wpisane w poniŻszej tabeli pozycje materiałowe winny byó ponumerowane zgodnie z numeracją tabeli
formularza ofeńowego.

L.p.
wg

formularza

Nazwa częścizamiennej
według formulaza ofeńowego

Nr rysunku
producenta części
zamiennej
orvqinalnei

Numer rysunku

równoważnej
częścizamiennej

Nr
ceńvfikatu

1

2.
3.
4.
5.
6_

7

8.
9.
10

pieczęc i podpisy osoby / osÓb upoważnionych do reprezentowania Producenta certyfikowanych częŚci
zamiennych

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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str. 30

Nr sprawv:

PMZI3045

WEGLOKOKS KRAJ S.A.
Załączniknr 1h

MiejscowoŚĆ:

, dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie (Producenta certyfikowanych częścizamiennych):

Adres siedziby:

oŚWIADCZENIE PRoDUGENTA GERTYFIKoWANYCH zAMlENNlKoW KATALoGoWYGH czĘŚcl

ZAMIENNYCH -

PloMA dIa potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022roku (grupa materiałowa 352-01-03)
(Nr sprawy: PRZZ3045)

Dotyczy: Dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych

Uprawniony do reprezentowania Producenta ceńyfikowanych częŚcizamiennych oświadczam, ze:

1' Przedmiotem ofeńy są produkowane przez podmiot' ktÓry reprezentuję, fabrycznie nowe, ceńyfikowane
zamienniki katalogowych częŚci zamiennych ujętych w DTR / instrukcji uzytkowania maszyny l urządzenia,
ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia

dotyczy, ktÓre mogą być stosowane

w:

naleŻy wpisaÓ rodzĄ urządzen - np. W przenoŚnikach taśmowych stosowanych w podziemnych zakładach

gorniczych
produkcji

naleŻy wpisac producenta maszyny

l urządzenia

2.Zgodnośc oferowanych częścizodpowiednimi normami bądz dyrektywami potwierdzają posiadane ceńyfikaty
wydane (odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki ceńyfikujące / jednostki
notyfikowane.

3. RownowaznoŚÓ (zamienność)oferowanych częŚci z katalogowymi częściamizamiennymi ujętymi w DTR /
instrukcji uzytkowania maszyny
urządzenia, ktorej / ktÓrego przedmiot zamowienia dotyczy, zgodnie
z załącznikiem będącym integralną częściąniniejszego oświadczenia, została potwierdzona przez nas
stosownymi obliczen iami oraz badaniami.
4. Stosowanie oferowanych części zgodnie z ich przeznaczeniem (zakres zamienności, o ktÓrym mowa w ust. 3
niniejszego oświadczenia) nie spowoduje obnizenia poziomu bezpieczeństwa maszyny l uządzenia, w ktorej
/ ktÓrym będą zastosowane, jak rowniez nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny lub urządzenia.
5.oferowane częŚcizamienne mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach gÓrniczych w przestrzeniach

l

zagroŻonych wybuchem.

pieczęć i podpisy osoby / osÓb upowaŻnionych
do reprezentowania Producenta ceńyfikowanych częścizamiennych
*)

Certyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych - podzespoły i częŚci zamienne, rÓwnowaŻne

z katalogowymi częŚciami zamiennymi, wykonane przez inny podmiot niŻ Producent katalogowych części
zamiennych.
Cerźyfikowane zamienniki katalogowych części zamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej dokumentacji
oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właściwościz wymaganiami stosownych norm i przepisÓw, potwierdzonej
stosownym cełtyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki
ce

rtyfikujące / jed

n

ostki

n

otyfikowa

n

e.

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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WEGLO

Nr sorawv:

KRAJ S.A-

lntegralna częśćzałącznika nr 1h

Potwierdzenie równoważności (zamienności) oferowanych częściz katalogowymi częściami
zamiennymi ujętymiw DTR / instrukcji użytkowania maszyny l urządzenia, której / którego pzedmiot
zamówienia dotyczy
PloMA dIa potrzeb WĘGLoKoKs
(grupa
materiałowa 352-01-03)
roku
w
2022
Bobrek_Piekary
KWK
KRAJ s.A.
(Nr sprawy: PRZZJ3045)

Dotyczy: Dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych

L.p.
wg

formularza

Nazwa części zamiennej
według formu larza ofeńowego

Nr rysunku
producenta części równoważnej
częścizamiennej
zamiennej
katalogowej
Nr rysunku

Nr

ceńyfikatu

pieczęc i podpisy osoby / osÓb upowaŻnionych do reprezentowania Producenta
ceńyfikowanych części zamien nych

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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WEGLOKOKS KRAJ S.A.

Nr sorawv: PRZZ|3045

Miejscowośc:

Załącznik Nr 1i

, dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie
Adres siedziby

!
!
!
!
!

OSWIADCZENIE
Producenta oryginaInych częścizamiennych będącego producentem maszyny l urządzenia, której/ ktÓrego
przedmiot zamÓwienia dotyczy lub jego upowaŻnionego Przedstawiciela *)**)
Producenta oryginalnych częścizamiennych będącego WłaŚcicielem dokumentacji, zgodnie z ktÓrą
wykonano maszynę l uządzenie, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub posiadającego upowaŻnienie
do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji,*)

Producenta katalogowych częścizamiennych, *)
Prod ucenta ceńyfikowanych zamien n i ków oryg ina lnych częścizamiennych, *)
Prod ucenta ceńyfikowanych zamien n i ków katalogowych częścizamien nych. *)

PloMA dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ s.A. KWK Bobrek_Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352-01_03)
(Nr sprawy: PRZZ3045)

Dotyczy: Dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych

Uprawniony

Wykonawcy:

do reprezentowania Producenta oferowanych częścizamiennych oświadczam, że zapewniam

wpisac nazwę \ĄĄlkonawcy składającego ofeńę oraz adres siedziby

!
!
!
!

realizację dostaw oryginalnych częŚcizamiennych ujętych w DTR / instrukcji uzytkowania maszyny l urządzenia
ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, w okresie nie krÓtszym niŻ okres tnvania umowy,*)
realizację dostaw katalogowych częścizamiennych zabudowanych w maszynie l urządzeniu i ujętych w DTR /
instrukcji uŻytkowania maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, w okresie nie
krÓtszym niz okres tnłania umowy,*)
realizację dostaw ceńyfikowanych zamienników oryginalnych częŚci zamiennych ujętych w
uŻytkowania maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy, w okresie
okres tnłania umowy'*)
realizację dostaw certyfikowanych zamiennikÓw katalogowych częŚci zamiennych ujętych
uŻytkowania maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, w okresie
okres trwania umowy.*)

w

pieczęć i podpisy osoby
pod miotu

DTR / instrukcji
nie krÓtszym niz
DTR / instrukcji
nie krÓtszym niż

osob upowaŻnionych do reprezentowania
składającego oŚwiadczen ie

/

UWAGA!

1. Wykonawca oferujący oryginalne częŚci zamienne maszyny / urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia
dotyczy, będący zarazem producentem tej maszyny lub urządzenia, w przypadku, gdy do produkcji maszyny lub
urządzenia sfosu7'e katalogowe częścizamienne, zwolniony jest ze składania oświadczenia producenta
katalogowych części zamiennych o zapewnieniu dostaw.
2. ZłoŻenie oŚwiadczenia przez upowaŻnionego Przedstawiciela Producenta musi byÓ poparte pisemnym
upowaŻnieniem Producenta do działania w jego imieniu.
n)
zaznaczyć właściwe**) UpowaŻniony przedstawiciel (definicja) - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowościprawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
EFrĄ - strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym upowaŻnioną przez producenta na piśmie do
działania w jego imieniu (definicja zgodna z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności _ j't.
Dz.U.2010.138.935 z poźn' zm')

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik nr 2 do SIWZ

wzor

jest po kliknięciu na link

Formularz ofeńowy - Załącznik nr 2 do S|WZ w wersjielektronicznejdostępny
zamieszczony na stronie internetowejw Profilu Nabywcy

FORMULARZ OFERTOWY

Wlkonawca
Pełna na zwa \lvykonavYcy
Forma prawna

Sledzlba Wykonawcy (adres)
KraJ

Kod pocztowy, mlasto
PocŻta
WoJ€wództwo
NIP

REGON

Uczestnlcy KonsorcJum (Jeżell dotyczy)
Nazwa nrmy/ forma próWu

NIP / REGON

Adres słedzlby

NIP:

Lider:

REGON:
NIP:

Uczestnlk

REGON:
NIP:

Uczestnik

REGON:
NIP:

UczeŚtńlk

REGON:

Osoba

lmlę l nazwlsko

Telefon

Adres e-mall

prowadząca postępoilanie
upoważniona do skladanla
ofert w aukcjl

wfctoxols

of.rtr da

xRĄ sPórKAAKcuNA
u:

z rlcdzlbą

4'.9i(' Pl.ka]y ślątH.ul. G€n.Jc.z.8o
W zwlązku z oglosz€niem

zlętk

posĘpowania o udzielenle zamółlenla w tryble postępowanle nlepubll@le

D6tawa gęśclzamlennych do lokomotyrr doło^,ych PtoMA dls pot]zob węglokob

KĄ s^ xwK

-

przetorg nleoq,rdnleony

fi.i

Bobrck Plek',.! w 20in roku (trupa m.L 3s2-01-

03r.

oferujemy wykonanle przedm|onr zamówlenia zgodnle z wymaganiaml okeślonyml prŻez zamawiające8o w specyłikacJl lstotrrych Warunków zamółlenla za
cenę:
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Nr sprawv:

częśćzamówlenla nr

1.1
1

'l

.?
.3

PRZZI3045

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

CenaJedn.
natto

llość

1

PMEGUBKULlsTY l07.000638.NclĄGNlKsPALlNoWY
PIOMA FM.80

zŁĄczKA lqToWA z NAKRĘTlq M22X1,5 UKŁADU
cHtoDzENlA slLNlKA 120.000791_N clĄGNlK

VAT

1,000 szL

wańość

wartość
brutto

netto
zl

zł

1,000 szt.

zl

zl

rl

1,000 szt.

zl

zl

zł

1,000 szt.

zl

zł

zl

1,000 szt.

zł

zl

zl

1,000 szt.

zl

zl

zl

sŻt.

zl

zl

zł

1,000 szt,

zł

zł

zl

MONITOR MSPM.OI STANU PRACY MASZYNY I 21.
0t2772-N cĄGNlK sPALlNoWY PloMA FM.80

1.000 szt.

zł

Żł

zl

wYŚWETLAczWLM.ol

.|,000

szt.

zl

zl

zł

2,000 szt.

zl

zl

zl

1,000 szt.

zl

zł

zl

1,000 szt.

zł

zl

2l

1,000 szt.

zł

zl

2ł

1,000 szt.

zl

zl

zl

1,000 szt.

zl

2ł

zl

1,000 szt.

zł

zł

zl

1,000 szt.

zł

zł

zl

'1,000 s2t.

zl

zl

zl

1,000 szr.

zł

zl

zl

1,000 szt.

zł

zł

zl

1,000 szt.

zł

zl

zl

1,000 szt.

zł

zl

zł

1,000 szt.

zl

zl

zł

1,000 szt.

zł

zl

zl

1.000 szt.

zł

'|,000 szt.

zl

SPALINOWY PIOMA FM.80

ztĄczM PRosTA z

NAKRĘTKĄM| M22x1,5 UKtADu
cHtoDzENlA sltNlKA 120_000837_N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM.8O

GENERAToR

1.Ą

PRZETWoRNlK clŚNlENlA 0_6MPA l
clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FM_80

WYłĄczNlK F5B.P.c/04 K520

1.8

121

2748.N

21_o'|

.012758_N clĄGNlK

SPALINOWY PIOMA FM.80

1.9

1'1o
1

1.12

.13

1.14

1

clĄGNlK

PIOMA FM.8O

1.7

't.1

21 _01 0351 _N

czUJNlK PclN.5 12l.010356_N cĄGNlK sPAL|NoWY

1.6

1

1

czUJNlK PRZEPLWVU 121.010355.N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM.80

1.5

1.1

PąDu

SPALINOWY PIOMA FM.8O

5

.16

1.17

l21.ol2774.N clĄGNlK

SPALINOWY PIOMA FM.8O

czUJNlKTEMPERATURY 121_0l2775_N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM.8O
PuLPIT sTERoWNlczY PsK-0t 121.0l2957_N
SPALINOWY PIOMA FM"8O

zĄczE

zK-3

1 2 1

_0

1

2967-N

cĄGNlK

cąGNlK sPALłNoWY PloMA

FM.8O

BuczEK 12l _013l 59.N cĄGNlK sPALlNowY PloMA FM80
SILNIK SPALINOWY DEZUTZ BF4I OI 3M I 2I .01 3393.N

clĄGNlK sPAL|NoWY PloMA FM-80
IAMPA LED UL_ol
PIOMA FM.8O

1

2t _01 3626_N clĄGNlK

sPALlNowY

GAśNlcA 6KG 122.005206"N clĄGNlK sPALlNoWY
PIOMA FM.8O

'1.18

wKrAD RTTRA SSAWNEGO OLEIU r 23.003227.N
clĄGNlK 5PALlNoWY PloMA FM-80

't.19

STEROWNIK ELEKTROHYORAULICZNY

1.20

1.21

1.2.2

1.23

1.24
1.25

1.26

1

23.003235.G

clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FM-80
RozRUszNlK HYDRAULlczNY 123_00331

l "N

clĄGNlK

SPATINOWY PIOMA FM.80

HYDROAKUMUTATOR ROZRUCHU AS5 1 23.003314.N
clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FM_80
wKŁAo FILTRA DoŁĄDoWANlA 123-003321_N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM-80
F|LTR

DoKlADNY PAL|WA 123.003378.N clĄGNlK

SPALINOWY PIOMA FM.8O
ZAWÓR KUtoWY 123_o1o459'N chGNlK sPAuNoWY
PIOMA FM.8O

slLNlK HYDRAULlczNY McR5 123.010545.N cĄGNlK
SPALINOWY PIOMA FM.8O

TERMoMETR WoDY TP_To 60 DŁUGoŚĆ KAP|L^RY 4MB
UKŁADU cHLoDzEN|A slLNll(A 123.013479_N cĄGNlK

1

'000

SPALINOWY PIOMA FM.8O

1.2t

TERMoMETR oDLEGŁoścloWY oLEJU UKŁADU
cHŁoDzENlA slLNlKA 1 23.0l 3480-N c|Ą6NlK
SPALINOWY PIOMA FM.80
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Nr sorawv: PRZZ|3O 5

MANoMETR oolEctoŚclo^rY ouJU Mo t sAx UKtADu

1.28 cHLoDZEN!ĄslLNlKA 123.013485.N clĄGNlK

1.000 szt

SPAIINOWY PIOMA Ftvt.80

''' ''o

zAwÓRDBD.S6K13/t60cE t23.013628.NclĄGNlK
sPłttttottlv PloMA Fłl,l.8o

1.30

slŁowNlK DoclsKU WÓzK^ NAPĘDoWEGo l2].
0'l 3659-N =908 t 830n 0 cąGNlK s PAllNowY PloM^

1,000 szL

Ftvl-

1,000 szL

80
1.31

1.32
1.33

sltowNlK UKtADu 6AŚNlczEco 1 23.o1 3667.
N.9080976/20 CĘGNlK sPALlNovfY PloM^ FM-80
PRZYIACZE SILNIKWENWIATOM

I

23"0I4607.N

clĄGNlK sP^uNowY PloMA FM.80
DzWGNlrĄ wYzwALAczA oDśRooKo^,EGo 207-

06il80.N clĄGNlK sPAuNoWY PloMA FM.8o

szt

1,000

szt

1.0O0

lzt
szt

r.34

RozDzlELAcz 4WMR6 1 23"01 8362.N cĘGNlK
sPAuNstl/Y PloMA Ftł.80

1,000

r.35

PoDsTAwA ożwlcNl wYzwAtAcz^ 44'.0o1 769.N
clĄGNlK sPAtlNoWY PloMA Rł.80

t,m0 szt

r.36

osLoNA MlEszKoa/^ slŁowNll(A DoclsKU t26.
016861.N clĄGNlK sPAllNoWY PoMA FM.8o

'1,fi)o

szL

1,fi)o

szt

szt

1.37

MPĘD PRzYclsKU ME.002302.N clĄGNlK sPAUNoWY
PIOMA FM.8O

1.38

KOREK wLf WU OLE.IU SILNIKOWEGO 123-0'l42rt4.N
clĄGNlK sPAUNowY PloMA FMs

1,000

1.39

UszczELxA PoKFYWY zAWoRÓuY t 23.01 4328.N
clĄGNlK sPAtlNovyY PloMA F\ł5

1.O00 szt

1.40
1.41

1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47

@MA sltNlKA sPAuNomGo l23414326.N clĄGNlK
SPALINCfoVY PIOMA FIII|S

czUJNlK clŚNlENli{ zEsTYl(oWY 123-01 3675.N cąGNlK
sPAuNcĄ^rY PloMA Ht/l.80

zAśLEPKA slLNlXA sPALlNol/vEGo 123_01431 2.N

cĄGNlK sPAuNowY PloMA

Flt/ls

UszczELKA cHŁoDNlczl( otEJU 1 23{'4329.N
clĄGNlK sPAtlNowY PloMA FMs
WTRYSKlWAcz

1

23.0' 431 8.N clĄGNlK sPAuNoWY

PloMAruS
XoŃcÓwKA

WTnYSKU

1

23.o14338'N cĘGNlX

SPALINOIA/Y PIOMA FMS

UszCzEtl6 WTffslru 1 23.0r434o.N clĄGNlK
Ftłs

5PAL|Noń/Y PloMA

PoMP^ PAlIwA 123.o16742.N clĄGNlK sP^uNoWY
PIOMA FMS

zAwÓR 5 BAR
PIOMA FMS

1.49

wĄż UXtADu cHtoDzEN!^ z TUBo 123.017991.N
clĄGN'K sPALlNowY PloMA Fttts

1.51

1.52

r.53
1.54

r.55
r.56
1.57

1

23.01 37l o.N clĄGNlK

sPAuNoWY

r.48

r.50

RURI(A PRZELEWOWA ZAWORU 5 BAR 123.01it3OO.N

clĄGNlK sPALlNo1Ąlv PloMA Ft\'s
PRzEwÓD PRzElrwowv r23.o1/t299.N clĄGN|K

SP

LINOVyY ptOMA Fll,ts

GUMI(A PRZEWODU PRZEI-EWOVI/EGO

I

23.014337.N

clĄGNlKsPAuNoWY PloM^ Fltłs
MAG6TRA|'A PRzELEWowA'23-0l4298-N cĘGNlK

5PALlNcDvY PloMA Rtłs

RUR(A WTrY5KoWA l 23.01 4342.N
SPALINCA,\/Y PIOMA FMS
M!ĄRKA PozloMU oLEJU 123.01471

cąGNlK
1

.N

cĄGNlK

SPATINOA/Y PIOMA R,IS

t,0(x) sŻt
t,000 szt
1,0O0 szL

l.000 szŁ
'l.0o0 sŻt
1.000 szt
1,000 szt
1.000

szt

1,0O0

szt

1,000 szL
1,0,00

szt

1.000

slt

1,0O0

srt

1,000 szt
t,0O0 szt.
1,000 szL.

slLNlKA sPAuNoń/EGo l23.014275.N
clĄGNlx sPALINoWY PloMA Ftłs

1.000 szt

zlMERNG W^LU PBŻEDNl 123".017798_N clĄGNlK
sPALINotlvY PloMA Ftłs

1.fi)o

z^śL-E PKA

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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1.58

r.59
1.60
1.6t

PoMPA oLEJU BF_4M l23.015244.N clĄGNlX
sP^LlNowY PłOMA Bl/ls

1,000 szL

U5zczEU(A Mlsl{ oLf.lowE| t23-ot4322.N cąGNlK
sP^UNo1ń/Y PloMA Fi/ls
śRuB^ Gto/vlcY l 23.0t8359.N clĄGNlK sPAuNoWY

POMA ruS
c

HtoDNlcA PLYNU 1 23o

t

368

1

-N clĄGNlK sPALlNo^rY

PIOMA FM,80

srt

1,000 szL

l'0o0 sŻL

1.62

UszczEtKA GŁo!/vlcY 1 23.0l 7726.N clĄGNlK
SPALINOI/Y PIOMA FMS

1,000 szt

1.53

zAśtEPKA GtowcY
PIOMA FMS

1,000

szt

1.000

szt

1.64

1

23_0l7990.N cąGNlK sPALlNo!^ry

GtoWtcA sltNllg\ l23.0l7950.N clĄGNlK sPAuNoWY
PIOMA FMS

r.65

GŁoWc^ sltNlKA PoREMoNTol,\tA
clĄGNlK SPAUNoWY ploMA Ftvls

'r.66

zlMEBNG wAŁU TYLNl 123.01842&N clĄGNlK
sPALlNoltrY PloMA Etłs

r.67

1

23.01 795o.R

1'0o0 3Żt
1,000 szt

cHŁoDNlcA o{.EJu t 23'014242.N cĄGNlK sPAuNoWY
PIOMA FMS

1,000

szt

.l,000

szL

r.68

PoMPA WTRYSKoWA l 30_007042.N cĄGNlK
sP^tlNc[r'lY PloMA Rłs

r.69

wxŁAD PoMPKl RĘczNEJ PAUWA 123o03364-N
clĄGNlx sPAL|NowY PloMA H\ł5

l

1.70

PRzEwÓD PAuwo\^.Y F|LTR pAuWA l23.o14706.N
clĄGNlK SPAUNoWY PloMA Flt/ls

l.000 szŁ

1,7'l

PRzEwÓo pAuWo|fY FoMPA PAI'JW^ l23.o1434t-N
cĄGNlK sPAuNowY PloMA Flr.ls

l,0o0

1.72

śRUBAPRzEWooU PALtwo^'EGo l23.01 6744N

5ŻL

s'Ł

l,000 śzt

Rs

clĄGNlXsPAtlNowY PloM^

'0o0

1.73

śRUBA PRZEWoDU PAl'JwoflEco t23.016743.N
clĄGNlK sP^tlNowY PloMA Ft\ńs

1,000 szL

1.74

UszczEtl(A KoLEKroRA ssĄcEGo
cĄGNlK sPAuNowY PloM^ Bvls

'1,000

1.71
1.76
1.77

r.78

TERMosTAT

t

1

23.0l4309.N

23.0r 4829.N clĄcNlK sPAL|NoWY PloMA

FMS

cHLoozENł{ z GŁoWcY 123.017699.
PloM^ FMs

1,000 szt

RUR|(A UKLAoU

N clĄGNlKSPAUNo1'VY

TRÓJNlK UKł'AoU cHŁoDzENlA

1

23.o' 831.N clĄGNlK

sPAuNoń/Y PloMA Fli's

r.80

KOI..E KTORWYDECHOWY SIWIKA SPAUNOiVEGO
018958.N clĄGNlK sPAuNowY PloMA FMs

r.83
t.84
r.85
1.86
1.47

t.000 szt
1,000 szL

PoMPA WoDY l 23_014262.N clĄGNlK sPALINo,'/Y
PIOMA FMS

1,82

szt

RURIą Uxt^DU cHŁoDzENlĄ z TURtso 123417698.N
clĄGNlK sPALlNowY PloMA FMs

1.79

r.81

T

23.

UKLADU cHLoDzENliĄ sltNl(A
013698.N clĄGNlK sPALINoWY PoMA FM.8o '23.
WYDECHOWY
954.N clĄGNlK sPAtlNoWY PloMA FMs

USZCZETJ(A TURBO/KOLEKTOR
01 l

USZCZELI(A KOLEKTORA WYDECHOVVEGO
N

clĄGNlKsPAuNoWY

I

I

28.

23.0I 4308.

PloMA FIt's

RUmą z^slLANlE TURBo t23.01431 1.N clĄGNlK
SPAIINOWY PIOMA M'S

uszczElM

RURI( zAsltANtE TURBO 136.0r0480"N

clĄGNlK sP^uNoWY PloMA
RURXA 1 sPŁYwTURBo

Rlls

l23.0t808l.N clĄGNlK

SPALINOV\fV PIOMA FMS
RUR|(A 2 5PŁY1^'

1,000 szr.

1.fi)o srL

WENTYLATOR

1,000 szL
1.000 szt
1.000 szt
1,0O0

szt

1,ofi) szL
1,0O0

szt

t,000 sŻt

TURBo 1 23'01 8o82.N clĄGNlK

SPAIINOI'Y PIOMA FMS

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus

NN\

1.0O0

''0o0

5Żt
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Nr sorawv: PRZZ|3045

oRlNG sPLYWTURBo 136-010482-N cĄGNlK

1,0O0 szt.

2ł

zl

zl

srt

zł

zl

zt

t,000 sut

zł

zł

,l

1,0O0 szt.

zł

zl

zl

szt

zł

2l

zl

REGUtAToR o8RoTÓw slLNlKA sPAuNs{EGo 123'
4302.N cĄGNIK sPALlNowY PoMA FMs

1,000 szt

zł

zl

Źl

F|LTR sPLYwowY z BEI'EK l23.013881.N clĄGNlK
SPAUNOIIVY PIOMA R\t.8O

1,000

srt

zł

zl

2ł

1.0O0

szL

zł

zł

zł

1,000 szL

2ł

zl

zł

1,000 szt.

zł

żl

zł

1,000 s2t

zł

zl

zl

PRZETwoRNlK cśNlENlA o4oMPA 1 23.()1 4254.N
clĄGNlK sPAL|NoWY PloMA Ft\ł_80

1,000 szt

zl

zł

zł

- , uu
^- WXTAD

FILTRA POWETRZA 123.0t4344.N=M0001021
ctĄGNlx spAuNowY PloMA Rvl.8o

1,000 5Żt

zł

zł

zl

wXtAD BEzPlEczEŃsTwA FILTRA PtrvlETRzA 123.
't'10t 014345.N.M0001022 clĄGNlKsPAUNo^lY PloMA FM-

1,000

szt

zl

zł

zł

1'000 sŻt

zł

zl

Żl

|,000

szt

zł

zł

1,0O0

szt

zl

zł

I,000

szt

2ł

zł

zl

1,000

szt

zł

zł

zl

'l,000 szt

rl

rł

zl

zl

zl

zl

1,000 szt

zł

zł

zl

l.0o0 sŻŁ

zl

zł

zł

l,000 sŻt

zl

zł

zl

1.000 szt

zł

z'ł

zl

'1,000

szt

zl

zł

zl

1,000

srt

zł

zł

zl

1,000

szt

zl

zl

zl

1.88

SPATINOWY PIOMA H''S
TURBosPRĘŻJĄRKA slLNlXA sPAUNowEGo

r.89

N clĄGNlK

1

35.0r 2097

sPAuNoWY PloMA fłtls

KOMPLET USZCZELEK SILNII(A SPAUNOWEGO
00704t.N clĄGNlK SPAL|NoWY PloMA FMs

r.90

1

30.

1,000

NAPlN^cz PAsKÓw WENTYIAToRA UKI^DU

cHŁoDzEN!Ą sll'Nll(A t 23.0.l 3702.N clĄGNlK
sPALlNowY PloMA Fnł.80

1.91

zEsTAW NAPRAWCł slLNll(A sPAuNowEGo
018776.N clĄGNlK sP^uNoWY PloMA FMs

1.92
1.93

!

23.

01

1.94

1,0O0

zAwÓR KULoWY z PRzYtĄczAMl PoD PR2EWÓD 3BRK
13tK M22xl,5 t23.0l3932.N cąGNlK sPAuNoWV

r.95

PIOMA FM.8O

wKtAD ODPOWETRZNTKA ZBTORNn(A OLEJU r23.
014225.N clĄGNlK sP^LlNolłY PloMA FM.80

1.96

WXŁAD wsTĘPNEGo FlLTRA PALfwA

1.97

23.014248.N

clĄGNlK sPAuNoWY PloMA Ffł.80 '
F|LTR oLEJU

r.98

sll'NlKovvEco 123.0l4249.N ctĄGNlK

SPAUNOY'/Y PIOMA FM.8O

1.99

'''

80
wĄŻ GUMowv wzMocNloNY UKŁADu cHLoozEN!Ą
t.102 slLNll(A 123'014365.N clĄGNlKsPAuNoWY P}oMA FM.
80
PRZEWÓD slLlKoNoflY Q 25xl000 Ut(rĄDU
'l.103 cHŁoDzENliĄ slLNlKA 123-0l4479-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA rtt/l.80

1 .t

PRzEwÓD s|uKoNo^/Y Q 25x200o Uxt^DU
l 23.0 t 4480-N cĘGNlK

04 cHŁoDzEN!Ą slLl{llo

SPALIN@I/Y PIOMA RN.8O

rńę
'" --

'

'''

WKŁAD cHŁooNlcY oLEJU 123.ol4532.N

cąGNlK

SPALTNo\/YPTOMA Flt,{.80

' _ _ MANoMETR zEsPoŁU HYDRoAK,MUI^ToM 0.25MPA
uo
t 23.o 1 46o2.N clĄGNlK sPALtNoWY PloMA FM.eo

,.
^,
''' "'

stLNrK HvDRAUUCZNy ZESPOTU CHtODNtCY OTEJU
t 2t.o t sl5 t.N clĄGNlK sPALtNovl/Y PloMA Ht,l.8o

nR XoREK Do cHŁooNlcY ! 23.01 79o6.N clĄGNlK
sPALlNo!^/Y PloMA Fłl'.8o

'" '-l

. . _ _ WENWLAToR zEsPoŁU cHŁoDNlcY oLEJU
1'l09
tl

.

.

cl4cłlx sPAuNowY PloMA

PoDxtAoM

.

123.0t 7957.

rt,ł.8o

25 zN zESPoŁU RoLKl 1 24.o24594.N
PloMA Fil,r.8o

''' '"^ ctĄGxlx spłuNowY

.,,.

"' ' '

KU(OWA M 10x1
clĄGNlKsPAuNoWY PloMA rttńs
SMARO1/VN|CZI(A

1

28-01

1

894-N

"'

.

.'
''

Poouszl(A Do sltNll$ 1 26.01 2946.N.90 8Ż797n6
cl4cr.ltx seruNowy ptoMA FM.8o

l-'|

|3

PlERśclEŃ tABlRYNTowY UKŁAoU H^MULcowEGo
1 26.01 3322.N clĄGNlK sPALlNowY PloMA FM.8t)

.

r'"1 l' a' PASEK KL|N6^/Y NAPĘ DU wE NTYLAToRA 1 28.ot 0363.N
c|ĄGNlKsPAtlNoWY PloMA Fil.80
Ę W5KAŹN|K PozloMU zBlontllKA otEJU r 28.01o367.N

'' ' ' '- cąGNlK sPAuNowY
r

1

PloM^

R'.80

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

\lŃ.\

I,0O0

szt

str. 38

Nr sprawv:

1.il6
r.1 17
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PASEK XLINOWY ANWSTATYCZI.{Y GENEMTORA I28.
clĄGNlK sPALlNoWY PpMA FM.80

l.m0 szt

zł

zł

Żl

PASEK KLINOWY ANWSTAWCZI.IY POMPY PALWA 128.
012027.N clĄGNlK sPALlNoWY PloM^ FM.80

1.0O0

szt

zł

zł

zł

l{ABl},lY oPERATOM Fl 130.007075.N clĄGNlK
sPAL|NowY PloMA Fltł.80

1,000

szt

rl

rł

zł

1.000 szt

zl

zł

zl

l'00o sŹt

zł

zl

zt

szL

zł

zl

zl

oBRoToMlERz^ 203ł04430-N=908237t 106
clĄGNlK sPALlNowY PloMA Flvl-80

1,000 szt.

zł

zł

zl

swoRzEŃ wAHAczA sll'NlKA 203.0os528.N clĄGNlK
sPAtlNowY PloMA Ftł.80

t,0O0 szt-

zł

zl

zl

t,0,00

szt

2ł

zł

zł

1,000

szt

zl

zł

zł

t,000

szt

zł

zł

zl

1,000 szL

Żł

zl

zl

l.0o0 sŻŁ

zł

zl

zl

l 0z 237.000l 96N.9082369/06
clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FM.80

l,0o0 sŻt

Żł

zł

Żł

czUJNlK PozloMU TYPU DE8o.P 414.002061.N clĄGNlX
SPALINOI/VY PIOMA FM.80

1,000 szt

zł

Żł

zl

1,000 szt

zł

zł

Żł

1,fi)o szt.

zl

zł

zl

I,000 szt

zł

zł

uł

1.0O0

szt

zl

zl

zl

1.000

szt

zł

zl

rl

1.000 szt

zł

Żł

01 1 949.N

1.1

l8 toTEL

1.1

t9 PoREMoNTowA

TURBosPRĘŹ^RlG slLNlXA sPAUNowEGo
l 36-012097.RclĄGNlK

sPAuNowY

PIOMA FI'.80
1.120

swoRzEŃ z tBEM KULlsTYM 203.003298.NgMt8.2o.oo
clĄGNlK sPAUNowY PloM^ Rń.80

sWoRzEŃ Q y)xl44 203.004423.
1.12r N:9o8t 837/06.M2220-00 cąGNlX SPAUNOWY PloMA

1,0O0

FM.8O

1.122
1.123

WAI"EK

sWoRzEŃ 5MARoWNY Q 25x65 uxŁADu
203-021 51&N.9085737a6

t.t24 HAMULcomGo

CĘGN|K

SPALINOV'/Y PIOMA F'/l.80

1.1

ŚRUBA SPECALNA UKLADU HAMULcomGo 2o3.
25 02l519-N=9085738/06"M2t.20-00 clĄGNlK
sPAL|NOtitY PTOMA Ft\r"80

sWoRzEŃ Q 30xl40 UKIADU HAMULCoWEGo 203-

l

'l26 02l524.N=9o85739,o5 cĄGNlK sPAUNowY PloMA

Fltł.

80

1.1Ż7

t.128
r.129
1.r30

śRUBA MocoWAN!Ą RoLKl M24 206.02176+
N.9o827l2/26 CĄGNlK sPALlNowY PloM^ FM-80

ŚRusł Rotn oaRotoMlERŻA M3ox2 206022142-N
clĄGNlK sPALlNowY PloM^ Filł.80

Koto PoMl,ĄRowE

- . ^. KOTEKTOR WYOEC HOWY 441.0O0305'N"9081 625&0
''''' cl4GNlK sPAuNoWY PloMA Ftrł.8o
r

.132

uszczELKA oGNtoooPofi NA(XoLEKroR/RANSZ)

1

23.

017015.N clĄGNlK sPAuNowY PoMA cs'80/H''.80
USZCZELI(^ OGNIOOOPORNA

l '1

33 (KoLEKToR/PLUCZKA)1 2341 5076-NcĄGNlK
sPALlNoWY PloMA c5"80/Filł.80

1.134

KoREK sPUsToWY PŁUczKl sPAuN 205.000538.N
clĄGNlK SPAUNoWY PloMA Ft\łs
KoREK WLEWoWY PŁUczKl 44l.000352.N clĄGNlK

rĘ
''"'-"
sPAtlNoł/Y PloMA
'

.''.

r.1

37

l.t 38

lh"^:iH'T"oNA

FMs

44

t'00 t 746' N

c

ąGN

lK

sPAUNo/vY

KoLANKo slUKoNoWE l23.01 5466.N cĘGNlK
sPAtlNoWY PloMA Fłlńs

fryRN|KA

44t-000275'N clĄGNlKSPAUNoWY PloMA

't.139 PoMPl(A RĘczNA PAtlwA l23-0o3364-N clĄGNlK

sPALlNorvY PloMA Fłt's

1.140
1.141

1.142

1

.143

o8UDowA

F|LTRA sEP^R l23.013705.N

cĄ6NlK

SPATINOWY PIOMA Fl\iils

zEsPfu RozRUcHU

441.oo1

3l6.N clĄGNlK sPAuNo^rv

PIOMA FMS

PoMPA

^4vG180
PIOMA FMS

123.0t 3583.N

cąGNlK sPAllNoffY

5PRzĘGLo 136.0l3(N7_N cąGNlx sPAuNoWY PloMA
FMS

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

\\INr

zl

'

t,000 szL

zł

zł

zl

srt

zł

zl

zl

l,000 sŻt

2ł

Żł

zl

1.000

szt

zł

zł

Żl

1,0O0

szt

zł

zł

zl

1,000 szt

zł

zł

zl

1.000 szt.

zl

zł

zl

1,000
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1.t

44

PoMPA NAPĘoU wENwLAToRA 12341 36u.N
clĄGNlK sPAuNowY PloMA FMs

1.000 szL

2ł

zl

.t

45

zEsPÓŁ zAWoRU REDUKCYJNEGo 44t .o0o263.N
clĄGNlK SPALłNowY PloMA Fł,ls

1,000 Śzt

z.ł

zł

srt

zl

zl

l'000 szŁ

zł

zł

1,000 szt

zł

Żl

1,000 szt

'ł

Żl

I,000 szt

zl

zl

1,000 srt.

Żl

zł

szt

zl

zł

1.000 srt

zł

Żł

l,m0 srt

zł

zl

1,000

stt

zł

zl

'1.000

szt

zł

zl

1.000

szt

2ł

zł

1,000 szt.

zł

zl

1,0O0 szL

zl

zł

l,000 szŁ

zl

zl

1,000 srL

zł

zl

1.000 3ŻL

zł

zl

'|.r63 KPI.UszczEtNlEŃ slŁo'vNlKA HAMULcA.l4l401937.N
clĄGNll( sPAUNowY PloMA Fł,l.80

t,000 szt

zl

zl

. -.
"*

I,000 s2t

zl

zl

szL

Żł

zł

l,0o0 5Żt

uł

zl

1,000 srt.

zł

zl

szt

zł

zl

1

l"''rr'A
r.t 47

'.'
1 .1

*
49

slł.ovvNlK REGULAC| GAZU
SPAL|NO\/Y PTOMA Rts

1

23.01 3733.N

osLoNA wLNlA cHŁoDNlcY oLEJU

1

23.0'1

clĄGNlK
453t.N

clĄGNlK SPAUNoWY PloM^ Fłvls

:i"T; :^r'

441'oo1 7t 0_N ctĄGNlK sPAuNowY
44 1'00

1

7

1

l|#A2 ł|soŻ

'''. ffiJrffy

2' N

ctĄ6

N

lK

sPAuNotvY

212'001569"N clĄcNlK sPAtlNowY

... zEsPÓt PRZE5ÓWNY 44l.ooo248.N cĄGNlK
''''' spetlHov,lv PloMA Htłs
.'. 1 ztAczKA TRUJN|K z NAKnĘTKĄ 23'0t 5 9Ż.N clĄGNlK
'' '" spłt-tHolrv PloMA Ftl/ts
. ..' zŁAczlq PRosTA z N^KĘTI(Ą 23.01 3783.N cąGNlK
"''' spłLtnołlvPloM^ rt'ts
.

t

1

1

czUJNlKPozloMU PAllwA 12'.ol8267_N cĄGNlK

r"1qó
-'SPAUNOVVYP|OMAB'S

1.l55

RozDzlEtACzwH6.o 123.0t7862.N cĄGNlK
sP^tlNoń/Y PloM^ FMs

...
''''"

swoRzEŃ slLowNllG Do€lsxu
spłutlovrrv PloMA FMs

.
.t

-1

57
-

1.!58
.'

NAKRĘ'IKA KoRoNKowA

t

2o3.o2l826.N cĄGNlK

24'022973_N clĄGNlK

SPALINOI/VY PIOMA Flvl.80

śRUBA DozAczEPU 124.025137-N clĄGNlK
SPALINOWY PIOMA Flil.80

'* iHJl

x18cłY

124'025l38'N clĄGNlKsPAuNoW

. _ __ tołsKo BEZSMARNE KAM|EŃ H^MULCA MŁłor297.N
uo
t 29.oo288l.N clĄGNlK sPAtlNcn/lrY PloMA Filł.8o
'''
1.t

toŻYsKo BEzsMARNE slŁotvNllv\ HAMUtcA MŁ'
61 00t 31 5.N t 29.0o2907.N cĄGNlK SPAUNoWY PloMA

1,000

1,000

FM.8O

KPL.UszczErNlEŃ sLol/r/Nllo oocsKu 2}o1
t ()
"' -- clĄGNlK sPAuNowY PloM^ Fl'.80
'

t

.

367t -N

KKPLUszczEtNlEŃ RozRUszNlKA 'l26-ot5959.N
cr4GNrKspAuNowy proMA Fnt.8o

'.'.' ffirńTNll<ł

123'ol 8639'N cĄGNlK sPAUNowY

WAHAcz slLNlxA rłYKoNANlE lfwE .l41.0m33.lr.166
N'908l815/o0 CĄGNlK sP^tlNoWY PloMA Ftr4-80
t.167

swonzEŃ

Q

30xl34 203.02277 6.N l(ABlNA osoBolt/A

TYPU PIOMA KO

1,0O0

1.168

sNAKRĘTXA KoRoNKoWA l 24424088.N clĄGNlK
SPATINOWY PIOMA B/IS

1,000

1.169

PĘcHERz HYoRoAKrMUlAToRA 123{19396.N
clĄGNlKsPAuNoWY PloM^ Fltłs

'l,000 szL

'ł

zl

r r 7n WAHACZ Sll.NlK WYKONANIE PRAWE 1141.000335.
"' '- Nr908'l820rc0 cĘGNlK sPALlNoWY ploMA FM.8o

1,0O0 szt.

zł

zl

WÓZEK NoŚNY 44l {0081 t.N.9084640100 cąGNlK
1.171
sPAtlNowY PloMA Flń.80

t.000 suL

zl

zl

1,fi)o szt

zl

2l

'.t

72

t.l73

44t .oo08'| 2.N !9084645/00

KoRPUs wÓzKA NoŚNEGo
clĄGNlK sP^tlNowY PloMA ril/|.80

KoRPU5 WÓZKA NoŚNEGo z PoM!ĄREM PREDKoścl
44t-00081 5.N"908a660ó0 ClĄGNlK5PAUNOWY PloMA

2,000

szt

zl

FM.8O

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

\,N\
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Nr sprawv:

, 'r ro
r.r

PMEffiACZ PLOMIENIA tl4l-000888.N.9085125/O0
clĄGNlK sPAUNowY PloMA FM.80

1,000 szt

zł

zl

srL

zł

zl

OBUDOWA DOLOTOWEGO PRZERYWACZA PTOMIENI
ClĄGNlK sP^uNowY PloMA
FM.80

1,000 szt

zł

zl

clĘGŁo l 20/40/40 L.500 44l -001 256-N'9083l 80100
clĄGNlK sPAtlNoWY PloM^ FIll.80

I,000

szt

zł

zł

zEsPÓt NAPĘDU WENTYLAToRA 441.0ol289.
N=908l790/00 clĄGNlK sPALlNoWY PloMA FM.8o

2,m0 szt

zl

zł

1,000

srt

zl

Żl

ZACZEP I 1 20KN CS 80M 441 -00 307-N"9085020[0
clĄGNlK sPALlNowY PloM^ FM.80

1.000

szt

zl

zł

CS 80M 441 -00 I 333-N"$85025/t 0
clĄGNlK 5PAtlNoWY PloMA FM.80

1,000 szt.

zł

Żł

1,000 szt

Żł

zł

l,0o0 śzL

zł

zl

I,000 szt

zł

zl

I,000

szt

zł

zł

1,000

szt

Żl

zł

l'000

s'Ł

zl

zl

1,0O0

szt

zl

zł

1,0O0

szt

zł

zł
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Lączna wartośćoferty netto

tączna wartośćoferty brutto

1.

1)

2)

oświadczam,że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku oferty WspÓlnej kazdy
Wykonawca składający ofertę wspÓl ną:
podałem cenę ofeńową oraz stawkę jednostkową, ktora zawiera Wszystkie koszty, ktÓre będą
poniesione W celu nalezytego Wykonania zamóWienia,

akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnoŚci Wynagrodzenia naleŻnego
na podstawie umowy, ktory wynosi do 60 dni kalendazowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego Wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu

n ego przez Zamawi ającego.
oferuję termin realizacjizamÓWienia oraz okres gwarancjizgodnie z Wymaganiami SIWZ,
oferowany przedmiot zamÓWienia jest wolny od Wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
oferowany przedmiot zamÓWienia Spełnia Wszystkie Wymagania okreŚlone w załączniku nr 1 do SIWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, W tym lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
Wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,

za mÓWi en ia potwierdzo

3)

4)
5)
6)
7)

zapoznałem się z Wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień WWĘGLoKoKs KRAJ s.A.,
ogolnymiWarunkami realizacji dostaw ()WRD) _ Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamowień
oraz lnStrukcją dla Wykonawcow, zamieszczonymi na stronie https://dostawcv_weqlokoks.coiq.bizl,
orazŻe w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizuiące umowę po stronie Wykonawcy
z WW. lnstrukcją.

2.

3.

oświadczam,że Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a W przypadku ofeńy Wspólnej kazdy
Wykonawca składający ofertę wspÓlną, spełnia WarUnki udziału W postępowaniu określone W SlWZ oraz
nie zachodzą Wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania okreŚlone W slWZ.
oświadczenie podmiotów składających wspólną ofeńę:
oŚwiadczam w imieniu Wykonawcow składających ofeńę, Że w przypadku zawarcia umowy na
wykonanie przedmiotu zamÓWienia, Wykonawcy składający WspÓlną ofertę będą ponosić solidarną
od powiedzialnośc za n iewykonan ie lu b nienalezyte Wykonan ie zobowi ązania.

4.

oświadczam,że jestem związany ofertąprzez okres 60 dni
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ PARAMETRoW TEcHNlczNo - UŻYTKoWYGH oFERoWANEGo PRZEDMIoTU
zAMoWI ENIA, s PEŁN l EN lA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ zAŁĄczoNYc H DoKU MENToW
PoTWl E RDzAJĄcYc H s P EŁN lA N l E PRzEz o FE RoWA N E DoSTAWY WYMAGAN o KREsLo NYc H

PRzEz zAMAW|AJĄCEGo

Dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych PloMA dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A.
KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352-01-03)
(Nr sprawy: PRZV3045)

A.
1)

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (j.t. Dz. U.22021 r. poz. 1420)wraz
z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia, tym:
a) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegołowych wymagań
podziemnych zakładÓw gorniczych (Dz'U.
dotyczących prowadzenia
z 2017 r' poz. 1118 wraz z pożn' zm'),
b)
rozpouądzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagroŻeń naturalnych w
zakładach gorniczych (j't. Dz.U. z2021 r. poz. 1617),
rozpoządzenie Rady MinistrÓw z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobÓw do
c)
stosowania w zakładach gÓrniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz.1003 wraz z pÓŻn. zm.),
2)
Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r' o systemie oceny zgodnoŚci (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) wraz
z aktamiwykonawczymi obowiązującymiw dniu wykonania zamÓwienia, w tym:
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 paŻdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych
a)
wymagań dla maszyn (Dz. U. z2008 r. Nr't99, poz.1228wrazzpoŻn'zm').

ruchu

3)

Ustawy

z

dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnoŚci i nadzoru rynku (j't. Dz.U.
aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia,

z 2022 r. poz' 5) wraz z
w tym:

rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czenłca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzen
systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z
2016 r. poz.817).
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 20'16 r. W sprawie wymagań dla uządzeń
ciŚnieniowych izespołÓw urządzeń ciŚnieniowych (j't. Dz.U. z2019 r. poz' 211).

a)

i
b)

B.Załączone dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przezoferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego do złoŻenia wraz z oferta:
oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iŻ oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach zakładow gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻeń - zgodnie ze wzorem
Załącznika nr 4 do slwz'

1

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez przedmiot ofeńy w zaleŻnościod oferowanej
kategorii części zamiennych:

2

1) w przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennych Producenta maszynyl ułządzenia,
której / którego przedmiot zamówienia dotyczy:

a) oświadczenieWykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, oryginalnymi częŚciami
zamiennymi Producenta maszyny
zgodnie zZałącznikiem nr 1a;

2)

l

urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy

-

w przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennych produkowanych przez Właściciela
dokumentacji, zgodnie zktórą wykonano maszynę Iurządzenie, której / którego przedmiot
zamówienia dotyczy lub podmiot posiadający upoważnienie do ich produkcji na podstawie
Ww dokumentacji:

a) oświadczenieWykonawcy, że oferowane części zamienne są nowymi, oryginalnymi częściami
zamiennymi produkowanymi przez WłaŚciciela dokumentacji, zgodnie z ktÓrą została wykonana
maszyna l urządzenie, ktorej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub podmiot posiadający
upowaznienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji - zgodnie zZałącznikiem nr 1b;
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b) oŚwiadczenie producenta oferowanych częścizamiennych potwierdzające prawo do produkcji
oryginalnych części zamiennych na podstawie dokumentacji, zgodnie z ktorą wykonano maszynę
l urządzenie, ktorej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy zgodnie
zZałącznikiem nltc;

3) w przypadku oferowania katalogowych częścizamiennych zabudowanych w maszynie

/

urządzeniu i ujętych przez Producenta maszyny l unądzenia w DTR / instrukcji użytkowania:

a) oŚwiadczenie Wykonawcy, Że oferowane częścizamienne są nowymi' katalogowymi częŚciami
zamiennymi zabudowanymi w maszynie l urządzeniu, ktorej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia
dotyczy i ujętymiw DTR / instrukcji uŻytkowania - zgodnie zZałącznikiem nr 1d;

4|

w przypadku oferowania ceńyfikowanych zamienników oryginalnych lub katalogowych części

zamiennych:

a) oŚwiadczenie Wykonawcy,

ze

oferowane częścizamienne

są

nowymi' certyfikowanymi

zamiennikami oryginalnych lub katalogowych części zamiennych maszyny lurządzenia, ktÓrej
którego przedmiot zamÓwienia dotyczy; zgodnie zZałącznikiem nr 1ellub 1f;

/

b) oświadczenie Producenta certyfikowanych zamienników oryginalnych lub katalogowych części
zamiennych potwierdzające rÓwnowaŻnoŚÓ produkowanych części zamiennych
z oryginalnymi lub katalogowymi częŚciami zamiennymi maszyny lurządzenia, ktÓrej / ktÓrego
przedmiot zamówienia dotyczy, wskazujące zakres ich zastosowania w ŚciŚle określonym rodzĄu
maszyny/ uządzenia stosowanych w podziemnych zakładach gorniczych; zgodnie zZałącznikiem
nr 1g/lub t h;

c) stosowne

certyfikat(y) potwierdzający/e zgodnoŚc właściwości
oferowanych częścizamiennych z
wymaganiami stosownych norm i / lub przepisÓw, wydany(e)(odpowiednio do przedmiotu
certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące /jednostki notyfikowane, wskazujący(e) co
najmniej zakres ich zastosowania w okreŚlonym rodzaju i typu maszyny l urządzenia zgodnie z
przedmiotem postępowania.

d)

-

DTR / lnstrukcja uzytkowania (stosowania) oferowanych częŚci zamiennych zawierająca
m.in. opis oraz rysunki umozliwiające identyfikację certyfikowanego przedmiotu zamÓwienia
i potwierdzające moŻliwoŚć zastosowania oferowanej częŚci zamiennejw maszynie l urządzeniu
bez koniecznoŚci zastosowania dodatkowych adapterow lub ingerowania W konstrukcję
maszynylurządzenia.

6.

ośwladczenie o zapewnieniu dostaw częŚci zamiennych w okresie nie krotszym niz okres trwania

7.
B.
9.

lnstrukcja obsługi lub Dokumentacja - Ruchowa _ DTR (w tym instrukcja montaŻu i stosowania) wraz
z aktualnymi rysunkami, przypadku gdy ofertę składa Wykonawca nie będący producentem
maszynylurządzenia
lnstrukcja Montażu i Stosowania o ile nie wchodzą w skład lnstrukcji obsługi lub DTR.
Certyfikat w zakresie ceńyfikacji dobrowolnej wydany przez jednostkę certyfikującą potwierdzający, Że
mogą byc stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładow gorniczych w warunkach istniejących
zagroŻeń oraz spełniają Wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy ,,Prawo
geologiczne i gornicze".

c.
'

oświadczenia:

1

umowy- zgodnie ze wzoremZałącznika nr

li.

oŚwiadczam, ze oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza
praw majątkowych osob trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek

z

roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym
naruszenia przez zaoferowany przedmiot
zamÓwienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własnoŚci przemysłowej, zobowiązuję się
do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztow iwydatkÓw z tym związanych, wliczając w
to koszty zapłacone przezZamawiającego narzecz osob trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.

2'

oŚwiadczam*** Że informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące tajemnicą

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia'16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z2020r'poz. 1913 t.j.) tj. spełniĄąłącznietrzy warunki:
1) informacja ma charakter
(techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa lub posiada wartoŚć gospodarczą),
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufnoŚci

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnoŚc objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa

Ad I
Ad 2
Ad 3

***

-wypełnić jeŻeli dotyczy
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Załącznik Nr 4 do S|WZ

oŚWIADczENIE DoTYczĄcE PRZEDMloTU oFERTY

-)

Wykonawca, a W przypadku oferty wspolnej Pełnomocnik:
(pełna nazwa iadres)_
Nazwa wyrobu:
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)
Producent wyrobu

Posiadane dokumenty, odniesienia:

1'
2.
l

oŚwiadczam z pełną odpowiedzialnoŚcią, ze oferowany wyrob spełnia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładÓw
g o rn iczych w waru n kach istn iejących zagroŻeń,.
oŚwiadczam, ze przedmiot zamowienia dostarczony będzie W opakowaniu 1:
jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.

I

zwrotnym

lub

tj.:

(jeŻeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określającrodzaj opakowania)

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

3.

oŚwiadczam, iŻ zobowiązuję się do dalszego zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpadÓw
n ie z obowiązujący mi p rze p isa m i p rawa -je Ż e l i d otyczy'

zg od

*)
**)

w razie potrzeby naleŻy wypełnić dla każdej pozycji (zadania) oddzielnie)
zaznaczyć odpowiednio dla oferowanego wyrobu
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
Data

Miejscowośc

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

ośWlADczENtE WYKoNAWGY WsPoLNlE UBlEGAJĄGEGo
slĘ o zAMoWlENlE

1)
2)
3)

oświadczam,Że:
nie jestem w stanie likwidacji lub upadłoŚci albo jestem w stanie upadłoŚci lub likwidacji oraz o ogłoszeniu
upadłoŚci zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu ,a układ nie przewiduje
zaspokoje n ia wierzyciel i poprzez kwidację majątku u padłeg o,
nie zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie przedmiotu zamÓwienia.
li

Wypełnia każdy z Wykonawcow wspolnie składających ofertę.
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Załącznik nr 6 do

slwz

Nazwa Wykonawcy/człon ka konsorcjum

ośWIADczENlE WYKoNAWCY- dane do umowy

1.
!

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

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

lub

!

jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarÓw i usług.

* - wybrać właściwąopcję i niepotnebne skreślić

2.

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

3

Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku oferty wspÓlnej kazdy Wykonawca składający
ofertę wspolną oświadcza. że jego właściwymurzędem skarbowym jest :

(

4.

nazwa Urzędu Skarbowego i adres )

E-maiI do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

GLOKOKS KRAJ S.A

Umowa
zawarta w

dniu

'. ' .

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

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka Akcyjna

,41-940 Piekary Śląskie, ul' Gen. 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 ktÓrego działĄą:
1

2

a

Firmą

..' będącą podatnikiem VAT iposiadającą numer
zarejestrowaną W
... pod numerem KRs.''
...... PLN'
identyfikacyjny NlP ...
REGON
.''.
wysokoŚć kapitału zakładowego - ...
'
zwaną w treściumowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:
1

2

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

$ l.Podstawa zawarcia umowv

1.ProtokÓł końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego w trvbie
przetarqu nieoqraniczoneqo pn.: Dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych PloMA dla
potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352-01-03)
(Nr sprawy: PRZZl3045l
2. ofertazłoŻona przez Wykonawcę.
3. Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamówienia (SlWZ).

$ 2. Przedmiot umowv

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa częścizamiennych do lokomotyw dołowych PloMA dla potrzeb
WĘGLoKOKS KRAJ s.A. KWK Bobrek_Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352-01-03).
2. \Ąłkonawca oŚwiadcza, Że Świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do SIWZ'

3. Zakres świadczenia wynikający z niniejszej
w ofercie \Ą/ykonawcy'

1'
1)
2)
2.
3.

4.

WańoŚc umowy nie przekroczy:

$ 3. cena iwarunki płatności

WartoŚc netto ..'.'.............'.zł,
stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr...... do Umowy.
Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osob trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofeńą. W przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym Z naruszenia praw
autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know- how przez przedmiot zamÓwienia, Wykonawca
zobowiązuje się przystąpic do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego, atakŻe
ponieŚc Wszystkie koszty ztymzwiązane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego narzecz
osÓb trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.
WańoŚc umowy netto zawańej w wyniku postępowania o udzielenie zamÓwienia prowadzonego zgodnie
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKS KRAJ S.A., w tym lub aukcji elektronicznej (ań.70
kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy do magazynÓw
Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem
czas transpońu oraz koszty opakowania
nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.
Zamawiający, pomimo dochowania nalezytejstaranności, z uwagi na charakter prowadzonejdziałalności
nie zapewnia realizaĄi umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowana faktyczna wartośc
umowy netto będzie niŻsza od wartościnetto umowy, \Ą/ykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek
wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częściumowy.
W sytuacjach powodujących koniecznoŚc odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \Arlkonawcy,
Zamawia1ący obciązy \AĄlkonawcę kosztami transportu w wysokoŚci poniesionej pzezZamawiającego.
Dla określenia iloŚci oraz terminu dostaw, Zamawiający składac będzie \ĄĄlkonawcy stosowne
zamÓwienia. UwaŻa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamÓwień Wykonawcy
przez Zamawiającego:
w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Portalu Dostawcy), lub
przesłanie zamówienia faksem, lub
przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
W przypadku przekazywania zamÓwień w formie elektronicznejzamÓwienia publikowane będą w ,,Pońalu

na

5.
6.
7.
1)
2)
3)
8.

Dostawcy''

co jest rownoznaczne

z

dostarczeniem zamowienia. operacja

ta

połączona jest z

automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamÓwienia na wskazany przez
Wykonawcę w złoŻone1 ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie adres poczty
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiający jest uprawniony do doręczenia Wykonawcy zamÓwień nie pÓzniej niz w ostatnim dniu
obowiązywania umowy.
10. Suma wańoŚcizamowień wystawionych przezZamawiającego nie moze przekroczyc wańości umowy.
WartoŚc odebranego towaru, ktÓrą zapłaci Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceny
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia. Do ww. cen zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury. Faktury niespełniające wymagań
określonychw niniejszym paragrafie nie będą akceptowane przez Zamawiającego,
12. Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiac będzie ZamawiĄącemu W terminie

9.

wynikającym

13.

z

właściwychprzepisow na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia

potwierdzon ego przez magazy n Zamawiającego
Fakturę naleŻy wystawic na:

WĘGLoKoKs KRAJ s.A.' 41-940 Piekary Sląskie,

u!. Gen.

Jerzego Ziętka

- Piekary, Ruch Bobrek i przesłac na powyŻszy adres.
14. Faktury naleŻy wystawiać na adres wskazany w zamÓwieniu oraz przesłac na adres wskazany
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek

15.
16.

w zamÓwieniu.

Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawieraĆ numer umowy, pod ktÓrym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonymprzezZamawiĄącego oraz numer
zamÓwienia'
Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb

rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposÓb zgodny z nazewnictwem stosowanym
w Polskiej Klasyfikacji WyrobÓw i Usług (PKW|U) lub kodem CN, ponadto nazwa towaru na fakturze
powinna byc zgodna z nazwą asońymentu okreŚlonego w umowie i zamowieniu.

17. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o
w ust. 12, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.

ktÓrym mowa

'1B' W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłaĆ na adres wskazany w porozumieniu.
19. Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek
i przedpłat.

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

21' Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienłszej kolejności na
naleŻnoŚci głownejwskazanejw tytule przelewu (art.451s 1

22. Numer rachunku rozliczeniowego
23.

na fakturach.

Kc nie stosuje

przez

poczet

się).

\ĄĄlkonawcy będzie wskazywany kaŹdorazowo tylko iwyłącznie

Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany Umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie Zamawiającemu
faktury korygującej.
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24' Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznoŚc głowna, należnoścuboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegolnoŚci zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciąŹenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem
niewaŻnoŚci'

25' Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze
26'
27

'

informacji o następującej treŚci:
Kraj S.A.".
wierzytelnoscią
Wymaga
uprzedniej
zgody
Węglokoks
,,Rozporządzanie
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia
do Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnościfaktury pieruvotnej.
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oŚwiadczenia przez
Zamawiającego o potrąceni u.

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

bankowego

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

29, Naleznościwynikające
zgody Zamawiającego.

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

podmiotÓw,

wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnośc wobec
Zamawiającego za rea izację p rzed miotu u mowy.
3'1' W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należnościjak i zobowiązań odbywac się będą
Rozliczenia
wyłącznie pomiędzy ZamawiĄącym, a liderem konsorcjum tj ...
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizaĄi umowy odbywac się będą W ramach
ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a dokonana przezZamawiającego zapłata na
rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu naleznego
wynagrodzeniaza realizację przedmiotu umowy. _ (jeżeli dotyczy)
32' W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają,
Że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych naleŻnoŚci jak
i zobowiązań odbywaĆ się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawicielem Wykonawcy
okreŚlonym W ofercie i/lub umowie, Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi
Wykonawcami z tytułu realizacji umowy odbywac się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez
udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz okreŚlonego
w ofercie i/lub umowie przedstawiciela \A/ykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotÓw
będących Wykonawcami z tytułu naleŻnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
33. Zamawiaiacv oŚwiadcza, Że:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 000 48 65'
2) jego właściwymurzędem skarbowym jest Pierwszv Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Aloizeqo Felińskieqo 2A, 01-513 Warszawa'
3) posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opÓznieniom w transakcjach handlowych (Dz'U. 2020.935 tj.)
34' Jezeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia
zmiany.
35. W przypadku zmiany właŚciwych urzędÓw skarbowych ZamawiĄącego i/lub \Ą/ykonawcy, kaŻda
ze Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni
l

od daty jej dokonania.

płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci' tzw. split payment.
37. Numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi byc rachunkiem
38. dla ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r' - Prawo bankowe (Dz. U'
2021.2439t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
39. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktorym mowa wart. 1 17ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa

36. ZamawiĄący oŚwiadcza, Że będzie realizować

40'

1)
2)
3)

(Dz. U. 2021.po2.1540 t.j.).

Przedmiot zakupu moŻe zostac sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego' W takim przypadku Wykonawca pozostanie zobowiązany względem Zamawiającego

w zakresie:

obowiązkÓw wynikających z rękojmi i gwarancji,

obowiązkow w zakresie dostawy, montazu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie obsługi

przedmiotu umowy,
Wymaganych warunkÓw technicznych i jakoŚciowych przedmiotu umowy,
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odpowiedzialnoŚci z tyt' kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązkow,
o ktorych mowa powyzej na warunkach izasadach określonych w postępowaniu/umowie.
Wvkonawca oŚwiadcza, Że:
jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur
lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług
Wvkonawca oświadcza , Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest .. '
...... przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
Wvkonawca oŚwiadcza, Że posiada status
z dnia B marca 2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (Dz'U.

2021.424 ł.j.).
Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o kaŻdejzmianie statusu, o ktÓrym mowa
w ust. 33, pkt 3); ust.42 powyzej.
W przypadku opoŹnień w płatnościachkwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji'

Strony przewidują moŻliwoŚc zmiany umowy poprzez obniŻenie cen jednostkowych materiałÓw
wskazanych w załączniku nr ... ... do umowy. Zmiana umowy w tym zakresie moŻe nastąpic w formie
pisemnego aneksu do Umowy lub poprzez złoŻenie przez Wykonawcę jednostronnego pisemnego
oŚwiad cze

1.
2.
3.

PRZZI3045

n

ia Zamawiającem

u.

ra umowv

Termin

Umowa obowiązywaĆ będzie
Zamówienie nie moŻe byc doręczone pozniej niŻ w ostatnim dniu obowiązywania umowy
Termin realizaĄi dostaw - .........od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną.
$ 5 Gwarancia i postepowanie reklamacvine

'
2'

Wykonawca udziela na przedmiot zamÓwienia gwarancji na okres: ... ' ' miesięcy Iicząc od daty dostawy
przed miotu zamówien ia do magazyn u Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty
za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłuzony o okres

3.

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoŻy Wykonawcy
pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyc i udzielic ZamawiĄącemu pisemnej odpowiedzi

1

4.
5.

postępowan ia reklamacyj nego'

czy reklamację uznaje i wskazac sposÓb jej załatwienia' Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego po
dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przezZamawiającego reklamacjido Wykonawcy'
Po stwierdzeniu koniecznoŚci wycofania z uŻytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną
przeprowadzone og lędziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku uznania reklamacji \A/ykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie do 3 dni
roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych

zgodniezzapisami$10.

6. W przypadku rozbieŻnościstanowisk, co do uznania reklamacji, ZamawiĄący może zlecic wykonanie
badań specjalistycznej jednostce badawczej.
7. W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca, ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone przez Zamawiającego
8.
1.
1)
2)
3)
2'
3.

w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie zzapisami s 10.
WysokoŚc kosztow badań określikaŻdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostać objęty nową gwarancją na takich samych zasadach
jak przedmiot umowy.
$ 6 Badania kontrolne
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo przeprowadzaniaw dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego dostarczonego towaru w zakresie jego zgodnoŚci z
deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakościowymi oraz wydanymi
certyfikatami przez:
akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobow, lub
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę uprawnioną do
certyfikowania wyrobow, uprawnione do badania towarÓw stanowiących przedmiot umowy.
Zamawiający zastzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych kontrolą.
Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty
zawiadomien ia Wykonawcy d rogą faksową lu b elektron iczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:

i
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rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,

numerze dowodu dostawy partii materiałow lub wyrobu lub częścizamiennych maszynlurządzeń
podlegających badaniom kontrolnym,
magazynie, w ktorym zostanie pobrana probka towaru,
terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych i jej wielkoŚci wskazując jednocześnie Jednostkę, ktÓrej
zlecono ich przeprowadzenie.
Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej pańii towaru, do czasu pobrania probki towaru
do badań kontrolnych, w sposÓb uniemoŹliwiający ingerencję osób trzecich odpowiada Zamawiający
tj.: Kopalnia, w którejzostanie pobrana prÓbka towaru'
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbki towaru do badań oraz jejoznaczenia
w dogodny dla niego sposob.
\Alkonawcy iZamawiĄącemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym organizowanym
i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą , o ktÓrej mowa w ust' 1
Z pobrania probki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokÓł zawiera1ący,
co najmniej, informacje okreŚlone w ust. 3, ktory podpisują:
Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
przedstawiciel Wykonawcy umowy.
ProtokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryginał zatrzymuje
Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy pobieraniu prÓbek towaru
.

do badań.

W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu probki towaru

do badań,
protokoł, o ktÓrym mowa w ust. 5, spoządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo
wniesienia zastrzeŻeń dotyczących sposobu jej pobierania.
Przekazanie prÓbki do badań jednostce wymienionej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, iloŚc i nazwę przekazanego do badań towaru oraz nazwisko i imię osoby
odbierającej próbkę do badań.
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktorej mowa w ust. 1 opinii

stwierdzającej niezgodnośĆ probki towaru z Wymaganiami okreŚlonymi w ust. 1, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną.
10. W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o ktorych mowa w ust. 9:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie okreŚlonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w iloŚci rownej wielkoŚci nierozchodowanej dostawy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie zzapisami $ 10' z zastrzeżeniem
ust.

1

1,

2)

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

3)
4)

opinii,

5)
11'
12'

Zamawiający moŻe zlecic, powtorne badania kontrolne prÓbki toŻsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
Wykonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtÓrnych badań, o ktÓrych mowa w pkt 3' jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia i wydania opinii,
niezaleŻnie od uzyskanych wynikÓw,
dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa W
przyczyn lezących
odstąpienia od umowy
ust.
mogą stanowic przesłankę
po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię towaru.
Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transportem i na jego koszt.
W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa

do

1

z

w ust. 1, wady

towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego zmagazynu oraz podjęciu
przezZamawiającego decyzji o demontaŹu iwytranspońowaniu towaru z dołu kopalni, kosztami
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawionejprzezZamawiającego W oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztów.
13. W czasie realizacji umowy ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w uzgodnionym
z Wykonawcą umowy terminie izakresie, audytu warunkÓw techniczno _ organizacyjnych oraz zgodności
procesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę certyfikatami.
14' W audycie, o ktÓrym mowa w ust. 13, oprocz upowaŹnionych przedstawicieli ZamawiĄącego mogą
uczestniczyć, na zaproszenie Zamawiającego' rÓwniez przedstawiciele akredytowanej jednostki
ceńyfikującej.

1.
2'

obowiązki Wvkonawcv

Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
w terminach okreŚlonych w zamÓwieniach w godzinach od 06.00 do 13'00, chyba, Że uzgodniono inną
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamowienia zgodny ze złoŻoną ofeńą.
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KOKS
godzinę dostawy. Towar winien zostać wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczĄowo przyjętym
dla danego rodzalu towaru isposobu przewozu.

3.
4.
5.
6.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transpońem własnym i
do WĘGLoKoKs KRAJ s.A' KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek.

7.
B.
9.

na koszt

własny

Towar winien byc oznakowany W sposob umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadow niebezpiecznych powstałych
w wyniku procesu produkcjiz materiałow dostarczonych przez Wykonawcę' Koszty odbioru powyzszych
odpadow ponosi Wykonawca.
Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac \Ą/ykonawcy do wiadomości pisemnie,
faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. Wykonawca winien w
ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zając stanowisko, co do brakow w towarze.
Jezeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał za
niedostarczony.
Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do magazynu
Zamawiającego z kaŻdą partią wyrobów sporządzone W języku polskim dokumenty, potwierdzające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego:

1)

Przy plerwszej

dostawieffii:

oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, iz oferowany wyrob spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych

wyrobiskach zakładow gorniczych w warunkach istniejących zagroŻeń.

2)

PzykaŻdĄdostawieffii:
W przypad ku oferowan ia oryg inalnych/ katalogowych częścizamien nych

a) dowod wydania materiału (WZ),
b) Świadectwo kontroli jakości,

c) kańa

gwarancyjna

d) deklaracja zgodnoŚci (jezeli dotyczy)
W przypadku oferowania ceńyfikowanych zamienników oryginalnych/katalogowych części
zamiennych
a) lnstrukcja obsługi Iub Dokumentacja - Ruchowa _ DTR (w tym instrukcja montazu i stosowania)
wraz z aktualnymi rysunkami.

b) lnstrukcja Montażu i Stosowania o ile nie wchodzą w skład lnstrukcji obsługi lub DTR.

c)

dowÓd wydania materiału (WZ),

0

ceńyfikat.

d) Świadectwo kontroli jakoŚci,
e) kańa gwarancyjna

g) deklaracja zgodności (jezeli dotyczy)

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Pońalu Dostawcy WĘGLOKOKS KRAJ S.A. dowodÓw
dostaw oraz dołączania wydrukÓw do kazdej realizowanej dostawy.
10. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
11. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na własny koszt'
ZamawiĄący powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elektronicznąo możliwościodbioru opakowań
w terminie:

1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań - jeżelidotyczy
2) do 1B0 dni od dnia przyjęcia towaru _ dotyczy bębnÓw po linach, kablach i przewodach - jeŻeli dotyczy
12. JezeliWykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o mozliwościodbioru opakowań zwrotnych,

1)

nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:
dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby \Ą/ykonawcy na koszt \Ą/ykonawcy, zgodnie z cennikiem

2)

unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.

przewoŹnika,

$ 8.

1

bez podpisu (w przypadku zamÓwień elektronicznych) przez osoby upowaznione ze

Zamawiającego.

Sekretan Komisji: Marzena Miętus
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Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamÓwień, ktore będą podpisywane lub przekazywane
Strony
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realizację umowy

są osoby

CA

ZamÓwienie Winno okreŚlac:
identyfikatory umowy,
sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia,
datę i numer zamowienia,
przedmiotzamÓWienia,

ilościijednostki miar,

6) ceny jednostkowe netto,
7) ogólną wańoŚć netto zamówienia,
8) termin realizacji zamÓwienia,
9) miejsce dostawy.
3. Ze strony Zamawiającego osobą

odpowiedzialną

za

w zawartej umowie lub branŻysta sporządzĄący zamówienie.

wymienione

$ 9. Zakres rzeczowv przedmiotu umowv
Zakres rzeczowy zgodnie zZałącznikiem Nr 1 do SIWZ.

s 10. Karv umowne i odszkodowania

1.

1)

a)

b)

c)

d)
e)
2

a

b)
2.

3.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
Wy ko n awca zobowiązany est za płac iÓ Zamawiające m u ka ry u mow n e
w wysokoŚci 'l0% wartości netto niezrealizowanej częŚci umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okolicznoŚci, za ktÓre odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania lit' b i lit.
c w zakresie zamÓwień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,
w wysokoŚci 10% umownej wańoŚci netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w niezrealizowanej części
zamowienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za ktore odpowiada
Wykonawca,
j

w

:

wysokościo,2% umownej wartościnetto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w zamÓwieniu,

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

czym od 31 dnia zwłoki kara umownaliczona będzie w wysokości 0,5%' Wprzypadku definitywnego
braku realizacji zamÓwienia lub jego częŚci, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna
rÓwna jest wartościniezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamÓwienia lub jego
częściuznĄe się w szczegÓlności oświadczenieWykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia
lubjego częŚci oraz sytuację, w ktÓrej kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamowienia lub
jego częŚci osiągnie wańoścniezrealizowanego zamÓwienia lub jego częŚci.
w wysokości O,2o/o wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki w
jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okolicznoŚci, o ktorych mowa w $ 5 ust. 3,
w wysokości o,2% wartoŚci netto podlegającego wymianie towaru zakaŻdy dzień zwłoki (w przypadkach
określonychw $ 5 ust. 5 lub 7 orazw $ 6 ust. 9 pkt 1)'
Zamawiający zobowiązuje się zapłacic \Alkonawcy kary umowne:
w wysokości 1Oo/o umownej wańoŚci netto towaru określonego kazdorazowo Wniezrealizowanym
zamówieniu, gdy \Ałkonawca odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający,
w wysokoŚci O,1o/o umownej wartościnetto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru
zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opoznienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamowienia, Zamawiający uprawniony jest do
nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktorych iloścodpowiada iloŚci towarÓw z dostarczeniem ktÓrych
\Ą/ykonawca się opoznia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany za cenęwyŻsząod ceny
wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciązy Wykonawcę roŻnicą pomiędzy ceną, po
jakiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
Zamawiający niezaleŻnie od zastrzeŻonych kar umownych ma prawo domagania się od \AĄ'konawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wartoŚci faktycznie poniesionych strat oraz utraconych
korzyŚci.

4
5
1)

2)
3)

W pizypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty
stanowić będzie nota księgowa
Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:
datę dostarczenia partiitowaru do magazynuZamawiającego, wpisanąprzez magazyniera do dokumentu
dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla dokumentu dostawy,
potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub

datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Za naliczanie kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt' 1 lit' b, c, d, e, odpowiedzialny jest branżysta
jednostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwienie.
$ 11. odstąpienie od zamówienia

1

1)

2)
3)

4)
5)
2.

3

1

2
1)

3

W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawiający moze odstąpic od realizacji zamowienia

z przyczyn lezących po stronie \AĄkonawcy i naliczyc kary umowne zgodnie z postanowieniami$10 ust.1
pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
otrzymania przezZamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany pańii towaru,
co do ktÓrej Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z$ 10 ust.1
pkt 1 lit. d, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie z $ 10
ust.1 pkt 1 lit' e, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,
nabycia pzezZamawiającego u innego kontrahenta towarÓw, w iloŚciwyspecyfikowanejw niezrealizowanym
zamÓwieniu, z ktorych dostarczeniem \Ąłkonawca się opoznia'
odstąpienie ZamawiĄącego od realizacji zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy
Zamowienia, przekazane w kazdej z lorm przewidzianych dla przekazywania zamÓwień uważa się
za skuteczne.
Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamowienia po uzgodnieniu między Wykonawcą
aZamawiającym. Wtakim przypadku nie nalicza się kar umownych'
$ 12. Odstapienie od umowv
ZamawiĄącemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia
ZamawiĄącego lub zdrowia, Życia pracownikÓw. Prawo to Zamawiający moze wykonywac w ciągu 30 dni
od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniu przez Wykonawcę przepisow prawa skutkujących
powstaniem wlw zagroŻeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie naleŻne mu z
tytułu wykonania częŚci umowy.
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz)

w przypadku:
utraty pzez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci objętej
przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania'

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

1)

2)
3)
a)
b)

1.

ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących
potencjału ludzkiego
mozliwość wykorzystania uwolnionych Środkow produkcji
do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową.
zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym ze świadczenie objęte umową nie
moze byĆ zrealizowane

lub

niewykonywania

lub nienalezytego

wykonywania zamÓwienia

z

przyczyn lezących

po stronie

Wykonawcy, przy czym za'.
niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji
umowy w całoŚci lub w części,
nienaleŻyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb niezgodny ze
sposobem okreŚlonym w umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamowienia jest
nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego.
$ 13. Ochrona danvch osobowvch
Wykonawca iZamawiający zobowiązani są do ochrony udostępnionych danych osobowych, w związkuz

realizacją dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych

i

technicznych środkow ochrony danych

osobowych przebł,tarzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami prawa a w szczegÓlnoŚci
z ustawą zdnia 10 maja 201B. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t'j.zdnia 19'09.2019)'
orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
przetvtarzaniem danych osobowych i w sprawie
sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
\Ąłkonawca iZamawiający zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez
polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy za1mujący się ochroną danych osobowych dotyczących
przefuarzania i ochrony danych osobowych.

z

2.
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Wykonawca i Zamawiający oŚwiadczĄą, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamÓwienia/umowy znają przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawniające do przetwarzania danych
osobowych.

4

Wykonawca i Zamawiający oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub realizacja umowy zostaną wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niezbędne do jej realizacji, a po tym
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy'

s14 Przetwarzanie danvch osobowvch

Zgodnie zarL' 13 ust.'1 iust.2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osob tizycznych w związku z przetvvarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46ME

o

(ogÓlne rozporządzenie
Zamawia1ący informuje,

1)

iz

ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016'119'1), zwanego dalej RoDo,

:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKS KRAJ s.A. z siedzibą
Piekarach Śląskich (41-940) przy ul' Gen. J Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KrĄowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 173 321000,00 złotych opłacony w całoŚci, podatnikiem
od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65,
REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, wrvw.weglokokskraj.pl,

w

zwany dalej Admin istratorem.

2)
3)

4)

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych W WĘGLoKoKs KRAJ

adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucj i 76 adres e-mail: iod@weolo kokskrai.pl. tel. 32 718 16 67

S'A..:

Przebtlarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantÓw,
właŚcicieli lub pracownikow Wykonawcy.
Dane Wykonawcy są rowniez przetv,larzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,

dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleznoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonegow ań. 6 ust' 1 lit. 0 RoDo.
Pzetlltarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne równiez do wykonania ciążącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnoŚciz ustawy o podatku dochodowym
od osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celow. Administrator moze udostępnic dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przebltazane 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 przetwazania, 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. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl ,te1.3271816
67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna,iŻ
przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
Administratora,

5)

6)

7)

8)

e)

nia środowiskoweoo
s f 5. Nadzór wvnikaiacv z
W trakcie realizacji zamÓwienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisow prawnych
W zakresie ochrony środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej
w WĘGLoKoKS KRAJ S'A. zamieszczonej na stronie https://dostawcy-weglokoks.coig.bizl.
g 16. Zasadv etvki

Wykonawca oraz Zamawiający nie moŻe naruszac poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub

zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takŻe pracowników,

przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osob działających w jego imieniu lub na jegorzecz iodnosi się
w szczegÓlnoŚci do zachowań, ktÓre mogą prowadziĆ do:
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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popełnienia przestępstw określonych w art' '16 ustawy zdnia28 pażdziernika2002 r. o odpowiedzialnoŚci
podmiotówzbiorowych zaczyny zabronione pod groŹbą kary (Dz.U. z2020r',poz.358zpÓż'zm),
popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. 22020 r. poZ.1913).

Wykonawca oraz Zamawiający winien zapobiegaĆ wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązująsię, ze nie wręczały i nie wręczą Żadnej darowizny lub prowizji;
jak rowniez nie zgadzaĘ się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi
drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania i/lub umową'

s 17. 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
i do niewykorzystywania ich W jakimkolwiek innym celu niŻ okreŚlony W Umowie, a takŻe

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

2

3.

4
1

2
3)
5

obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane
będące przedmiotem bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnościąZamawia1ącego.
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
przefuvarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraznej
zgody Zamawiającego nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby, za
ktÓre Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnośÓ, poza zakresem Umowy przeMvarzane, ani teŻ
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu pŻez
Zamawiającego, ktÓra:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalne w następujących
sytuacjach.

1)

2)
3)
6.
7.

B

I

Wykonawca moze W razie potrzeby dzielic Się informacjami związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangaŻowanymi w realizację niniejszej umowy, z zashrzeŻeniem
zachowania poufnościinformacji przez podwykonawców;
\Ą/ykonawca moŻe ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
Wykonawca moŻe ujawniac informacje na Źądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o 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 słuzy do jej realizacji, zzaslrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych iorganizacyjnych

zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpiecza1ąc je przed
nieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.
$ 18. Ochrona informacii nieiawnvch
Wtrakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r.
o ochronie informacji niejawnych (D2.U.2019.7 42 t.J.).

1.
2.

$ 19. Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienaleŹyte wykonanie Umowy, jeŻelijej
realizację uniemoŻliwiły okolicznoŚci siły wyŻszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŻne od woli stron uniemoŻliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna zapobiec ani
przeciw działaĆ przy zachowa

n

i

u n alezytej sta
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3.

a)
b)

c)
4.
5

Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
klęskizywiołowe np. poŻar, powÓdz, trzęsienie ziemi itp.,
akty władzy państwowej np' stan wojenny, stan wyjątkowy itp',

powazne zakłocen ia w fu n kcjonowan iu tra nsportu,
Strony zobowiązująsię wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

Jezeli okolicznoŚć siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania przeszkody' Zmiana terminu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

1.

$ 20. Nadzór i koordvnacia

Ze strony Zamawiającego osobą/osobami
'.":::::l:

:':-l

i:::1'?",
.....1e1....

upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi

za nadzór

nad

e- ma'
.. e- mail

osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją
i

2.

terminowoŚcią dostaw jest:

.. tel.

..... e- mail

ter
':o'"'
....... tel.

........ e- mail

...

Ze strony Wykonawcy osobą/osobamiupowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją

:':'l

:'u:

e- mair

...

E_mai!do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo

3.

)

Zmiana osob odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu' o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osob odpowiedzialnych za realizację umowy, Wymagane jest pisemne powiadomienie
drugiejstrony umowy.

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

$ 21. Postanowienia końcowe
Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji

bezpoŚrednich.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizaĄi dostawy pÓŹniejszego niż okreŚlony
w umowie:
w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,
po przekazaniu zamÓwienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektronicznąpoprzez informację o
zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niz pierwotny termin realizacji.
W kazdym przypadku moŻliwa jest zmiana terminu realizaĄi zamÓwienia po przekazaniu oŚwiadczenia
Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e- mailem.
W przypadku braku mozliwoŚci polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
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Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie czynnoŚci związane z koniecznoŚcią bezpoŚredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKS KRAJ S.A. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji,
doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takŻe wszystkich czynności związanych z
wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKOKS KRAJ S'A' wynikających z zawieranej umowy,
kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej nadzÓr nad
realizaĄą umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie
pracownikow WĘGLoKOKS KRAJ S.A. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy.
Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawiającego, wykonujących narzecz firm obcych czynnoŚci, ktÓre
na podstawie przepisow prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia
od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego
wiedzy o powyższych okolicznoŚciach.
W sprawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa

'
B.

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

5'

7

polskiego.

ze

Stron.

Załącznik do umowy: Załącznik nr

1 - Ceny jednostkowe

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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