WEGLOKOKS KRAJ S.A.

Nr sprawv: PRZZI3029

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka Akcyjna

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział 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.weqlokokskrai.pl
Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej częŚci slWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7o0 do 't500
PROFIL NABYWCY: ad res internetowy : https ://dostawcv-weq lokoks.coiq.biz
Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofeńowego
(adres platformy EFO): https://efo.coiq.bizl
lnformacje podstawowe :
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nleograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamowień wWĘGLoKoKs KRAJ s'A.
zwanym w dalszej częściS|WZ Regulaminem z zastrzeŻeniem postanowień SIWZ.
Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ust'1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ S'A. w Profilu Nabywcy'
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawlającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofeń oraz dokumentów i
oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. ofeńy wrazz
załącznikami spoządza się w postaci eIektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób składania ofeń na pIatformie EFo jest dostępny na stronie:
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https://efo.coiq. bizli ndex/pomoc/doku mentacia

Zakres iloŚciowy przedmiotu zamowienia jest zakresem szacunkowym określonym przez
Zamawiającego z naleŻytą starannością.Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej
staranności z uwagi na charakter prowadzonej działalności,nie zapewnia realizacji
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zamÓwienia w pełnym zakresie.
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1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarÓw w ramach
poszczególnych pozycji asońymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
z zastrzeŻeniem' Że całkowita wańoŚÓ dostaw nie przekroczy wańoŚci umowy oraz, Że ceny
jednostkowe poszczegÓlnych pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie' lloŚci wynikające z
rzeczywistych potrzeb Zamawiająceg o zosta ną okreŚlone w za mÓwie n iach.
Zamawiający dopuszcza mozliwośÓ składania ofert częŚciowych na poszczegolne pozycje
asortymentowe, ktÓre wyszczególniaZałącznik Nr 2 do S!WZ' Wykonawca moŻe złoŻyc ofertę
na dowolna pozvcie z cześcizamowienia.
Składana ofeńa winna obejmowac cały zakres rzeczowy i ilościowy pozycji' Liczba pozycji
wynosi:154.
Zamawiający przewiduje mozliwośćzłoŻenia oferty przezjednego \Ątlkonawcę na jedną lub
więcej pozycji.
Zamawiającv po przeprowadzeniu tego postępowania niezamierzazawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofert wariantowych.
na"\ Tamawiaiacv w ninieiszvm oosteoowaniu
Zoodnie z S 7 Reoulaminu (..Procedura
naipierw dokona badania i ocenv wszvstkich złoŻonvch ofeń, a nastepnie dokona ocenv
kwalifikacii podmiotowei Wvkonawcv (w zakresie brak istnienia podstaw wvkluczenia i
spełnienia warunkow udziału w postepowaniu), ktÓreqo ofeńa została naiwvżei oceniona ti.
zawiera nainiŻsza cene lub najkorzvstnieiszv bilans cenv oraz innvch kryteriÓw ocenv ofert'

opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamÓwienia jest:

Dostawa elementów złącznych hydraulikisterowniczej dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ
s.A. KWK ,,Bobrek-Piekary'' w roku 2022 roku (grupa materiałowa 295-17|'
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Szczegołowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry technicznoużytkowe określaZałącznik Nr 1 do slwz.

IV.
1.
2.
3.
4'
5.
6.
V
L

Termin realizacjizamówienia iwymaganyokres gwarancji.
Umowa obowiązywaÓ będzie: od daty zawarcia do 31.12.2022 roku,
Zamowienie nie może byc doręczone póŹniej niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
Realizacja dostaw odbywac się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynikającymi
z rzeczywistych potrze b Za mawiającego.
Wymagany termin realizaĄi dostawy: do 30 dni od daty wysłania zamowienia drogą
elektroniczną na zasadach okreŚlonych w Załączniku nr 6 do Regulaminu tj. ogolne Warunki
Realizacji Dostaw (OWRD)
Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu
zamÓwienia do magazynu Zamawiającego.
Pozostałe wymagania gwarancji okreŚlono w Załączniku nr 8 do slwz - lstotne
postanowienia do umowy.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
O terminie przeprowadzenia aukcii elektronicznei WVkonawcv zostana poinformowani
na etapie zaproszenia do udziału w aukcii.

d)

oferta ostateczna uzyskiwana jest spośrÓd złożonych ofert:
w drodze aukcii elektronicznei:
zamawiĄącv moze przeprowadzić aukcję elektronicznąjeŻeli do postępowania zostaną złoŻone
co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna
zostanie przeprowadzona pod adresem: https://lain3-wegtokoks.coig.bizl. Wykonawca
zobowiązany jest zalogowac się pod powyzszym adresem w systemie Aukcje elektroniczne.
Zamawia1ący w toku aukcji elektronicznej, stosowaĆ będzie kryterium ceny.
Wymagania sprzętowe:
- komputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
- przeglądarka internetowa:
r lnternet Explorer 6.0 lub wyŻsza,
. Mozilla Firefox 3.5 lub wyŻsza,
- włączona obsługa JavaScript i obiektów ActiveX.
lnformacje dotyczące aukcjielektronicznejzostaną przekazanewrazz zaproszeniem do udziału

e)

Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy nie spełnią warunkÓw

f)

W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji

2.
1)

a)

b)

c)

2)

3

w aukcji,

udziału w postępowaniu lub ich ofeńa podlega odrzuceniu'

przyjmuje się złozoną ofertę.

elektronicznej jako ostateczną

Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw
realizacji zamÓwienia z Wykonawcą, który złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę - bez względu na
ustalony wczeŚniej sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza sie przeprowadzenie
uzoodnień w formie pisemnei, te|efonicznei. faksowei, elektronicznei (np.: mail, pońal aukcvinv)
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do uniewaŻnienia i powtorzenia aukcji, o ile z plzyczyn
lezących w szczegÓlności po jego stronie aukcja obarczona jest wadą. o terminie rozpoczęcia
nowej aukcjiZamawiĄący powiadomiw sposob okreŚlony w SIWZ.
W sprawach dotyczących przebiegu aukcji, a W szczegolnościobsługi funkcjonalnej
portalu należy kontaktować się z operatorem aukcji tj. colc S.A., uL Mikołowska 100,
40-065 Katowice, tel. +48 32 757 4444 lub popnez formularz kontaktowy zawarty w
zakładce kontakt na stronie elektronicznego formularza oferźowego.

Vl.
1'
1)

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
o udzielenie zamówienia mogą ubiegaÓ się Wykonawcy' ktÓrzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawcy, RtÓrzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofeń, a jezeli okres
prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę
potwierdzającą zdolnoŚÓ Wykonawcy do nalezytego wykonan ia zamówien ia.
Za zakres dostaw potwierdzający zdolnośĆWykonawcy do należytego wykonania zamÓwienia

Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym

i

\

przedmiot zamowienia, tj. zarowno dostawy materiałow tożsamych z przedmiotem przetargu,
sekretarz Komisji: Betyna

zedtewska

str' 2
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P
jak rownieŻ dostawy materiałow rodzajowo podobnych, f1

dostawa elementów złącznych

hydrauliki sterowniczej.

2)
a)

b)
1)

2)
a)

b)

Sytuacji ekonomicznej

i

finansowej, to znaczy:

uzyskali przychod netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a
jezeli okres prowadzenia oźiałainoscijest krÓtszy niz jeden rok - w tym okresie, na podstawie
produktow, towarów i
,,Rachunku zysków i strat'' pozycja PrzychÓd netto ze sprzedazy
materiałÓw lub Przychod netto ze sprzedaŻy,
W przypadku wykonawcow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
zdmóiiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych
dokumentow potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim'
W przypadku' wykonawóow przedstawiających wartoŚÓ uzyskanych przychodow w walutach
oaicyón Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP
ogłószonego ostóiniego dnia roku, ktÓrego przychody dotyczą, a W przypadku przychodÓw
uźysxanyćn w biezącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego
aiierl, w ktÓrym upływa termin składania ofert' Aby było możliwe dokonanie przeliczenia
je
war1oŚci wyt<ónany'cń dostaw, ktorych wartośc została okreśIona w walutach obcych, należy
kalendarzowego.
roku
kaŻdego
wyszczegolnić oddzielnie dla
w przypa'axu, gdy rokobrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
pizeliczenia'iuskazane1 kwoiy wg Średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia
miesiąca roku obrotowego.
znajdują się w sytuacji finansowej zapewn iającej wykonan ie zamowien ia;

Nie'zjlógalą z'uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotnó'z wyjątkiem przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłoŻenie na ra$ zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji

właŚciwego organu,
Nie znajdują się w stanie:
tit<widaiji, gbzió w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym
jest przówióziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd
zarządził likwidację majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r' - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. 22021 . 15BB t.j.),
upadłoŚci za ńy.;ątt<iem wykonawcy, ktÓry po ogłoszeniu upadłoŚci zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojeniawierz.ycieli przez
iit<wioac;ę ńająit<u upadłego, chyba, ze sąd zarządził likwidację jego majątku w- trybie art' 366
ust. 1 usiawy ż onia 28 lutego żoog r. - Prawo upadłościowe(j.t' Dz'U. z 2020 poz. 1228 z
pÓŻn.zm.),

3)

4)

by.pono*"nia odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

Spełniają wymagania odnoszące
Zamawiającego W Załączniku nr

się do

przedmiotu zamówienia określone przez

1 do SIWZ.

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

vll

1

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/oŚWADCZEN|A WYMAGANE Do zŁoŻENlA WRAZ z oFERTA oD
KAżDEGo z WYKoNAWCoW
Formularz ofeńowy wrazz oŚwiadczeniami (wzor Załącznik nr 2 do s!Wz)
Aktualnv odpis z właściweqoreiestru, jezeli odrębne przepisy Wymagają Wpis u do rejestru
wystawionego nie wcześniejniż 6 mies ięcy przed upływem terminu składania ofeń, a dla
:

1)

2)

Wykonawcow, ktÓrzy prowadzą działalnoŚc na podstawie innych dokumentow - ten dokument,
mieniu

1)

d

nt

ofertv m
3)
5)

bvc pod rvqo rem niewaŻnoŚci udz ielone Doorzez

Dowod wn iesienia wad

iu

ia

ie oo kwalifi kowanvm

m-l'ezeli dotvczv,

@laZamawiĄącegoparametrÓwtechniczno-uzytkowychoraz
dokumentów przedmiotu zańÓwienia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do S|WZ
'['ag"ńy"h
d la poszczeg

ó

l

nych częścizamówie

n ia l
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oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 5 do slwz'
Dokumenty / oŚwiadczenia wymienione W cz.lll Załącznika Nr 1 do SIWZ- jeślisą Wymagane
do oferty.

jeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentÓw, o ktorych mowa w pkt 2)składa dokumenty wystawione w kraju,
w ktorym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określonew pkt 2) stosuje się
odpowiednio,

2.
1)

a)

2)
a)

b)

Dokumenty i oświadczenia, do złożeniaprzez Wykonawcę' który złożyłnajkorzystniejszą
ofeńę (najwyżej ocenioną tj. zawierającą najniższą cenę lub najkorzystniejszy bilans
mawraraceoo:
ceny oraz innych kryteriów oceny ofert) - na wezwanle
Dla potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
oryginał lub kopia poświadczona przezWykonawcę za zgodnośó z oryginałem rachunku
zysków i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy niz jeden rok _ za ten okres' W przypadku WykonawcÓw,
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 zaleganiaz uiszczeniem podatkÓw, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
aktualne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatkÓw, lub zaświadczenie, Źe uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci
wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wcześnieiniż 3 miesiace przed
upływem terminu składania ofeń.

Aktualne zaświadczenie właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne ispołeczne, lub potwierdzenie że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu
wcześniei niż 3 mieslace pzed upĘwem terminu składania ofeń'

-

wystawionego

1Ę

JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2) składa dokumenty wystawione w
kraju, w ktorym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania' Termin okreŚlony w pkt 2) sfosu7'e się
odpowiednio.

3'
4.
5.

\A/ykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
a jeŻeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wańości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie zZałącznikiem Nr 4 do S|WZ orazzałączenia
dokumentów potwierdzających, ze te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŻycie.

oświadczenie \Ą/ykonawcy l członka konsorcjum - dane do zawarcia umowy _ zgodnie
zZałącznikiem nr 7 do S|WZ
Dokumenty / oŚwiadczenia wymienione W cz.lllZałącznika Nr 1 do SIWZ- jeślisą
wymagane,

Zamawiający wezwie Wykonawcę, ktory złożynajkorzystniejszą ofertę, do zlożenia w
okreśtonymterminie (nie krotszym niż pięć dni roboczych) stosownych oświadczeń/
dokumentow potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowane dostawy Wymagan określonych przez Zamawiającego,
chyba, że pomimo ich złożeniakonieczne byłoby unieważnienie postępowania lub
odnucenie oferty.
Uwaga:

Wykonawca moŻe potegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnoŚciach finansowych innych podmiotow,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamowienia, W szczegÓlności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie takich podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia (jeŻeli dotyczy).
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VIII.
1.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspóInie składa ofeńę.
\Ą/ykonawcy mogą wspÓlnie ubiegaĆ się o udzielenie zamÓwienia, W tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

2.

3.

W przypadku, o

ktÓrym 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 związanąz
prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym
pełnomocnikiem ze skutkiem dIa wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku WykonawcÓw wspólnie' oferta oraz wszystkie
załączniki muszą byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw
lub osoby reprezentujące poszczegolnych wykonawcÓw składających ofertę wspÓlną.

1)

a)
b)

c)
d)

WSPO

KILK

4

na dzień składania poprzez EFo:

pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŹnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych

\AłkonawcÓw,

wystawiony indywidualnie dla kaŻdego z WykonawcÓw aktualny odpis z właściwegorejestru,
jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a dla WykonawcÓW, ktÓrzy prowadzą działalnoścna
podstawie innych dokumentow - ten dokument;
potwierdzen ie wn iesienia wad um- le Żel i dotyczy.
W przvpadku wnoszenia wadium w formie owarancii lub poreczeń przez \AfukonawcÓw wspÓlnie
ubieoaiacych sie o udzielenie zamÓwienia z treŚci owarancii musi wynikaÓ, Że odnosi sie ona
i

zarówno do zleceniodawcv owarancii. iak rÓwnieŻ do wszvstkich pozostałvch V\fukonawcÓw

wspÓlnie ubieqaiacvch sie o udzielenie zamÓwienia.
2
a

b)

c)
5.

na wezwanie Komisji Przetargowej:
dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw
potwierdzające, Że nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożeniena raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego
organu,
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie pzedmiotu Zamowienia stanowiącego
Załącznik Nr 6 do slwz'
kopię umowy konsoĘum.
Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, Że Warunki
dotyczące wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania

zamÓwienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośćzałączyć
odpowiednie dokumenty (jeślisą wymagane). Jezeli jeden z VĘkonawcow spełnia okreŚlone
przezZamawiającego warunki można pzedłoŻyĆ tylko dokumenty jego dotyczące.
lx.
1.

2)
3)

4)

2
3

4

Sekreta

opis sposobu przygotowania i ŻoŻenia ofeńy

:

ofeńa składa się z:
Elektronicznego Formularza Ofertowego,
oŚwiadczeń i dokumentÓw o ktorych mowa w częŚciVl-Vlll slWZ,
pełnomocnictwa wskazującego, iŹ osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub \A|konawca
występujący w imieniu WykonawcÓw wspolnie ubiegających się o udzielenie zamÓwienia, jest
do tego upowaŻniona, jeżeli nie wynika to z dokumentÓw potwierdzających zasady
reprezentacji. Pełnomocnictwo dozłoŻenia ofeńy musi byÓ pod rygorem nieważnoŚciudzielone
poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę
Wykonawca moŻe złoŻyć tylko jedną ofertę.
TreŚc ofeńy musi odpowiadac treŚci niniejszej S|WZ 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. MoŻliwośćwykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo jest dostępna po
zalogowaniu - po kliknięciu 'Moje konto" / "Zabezpieczenia" /'Podpis elektroniczny.
W przypadku wystąpienia problemÓw ze złożeniem podpisu naleŻy skontaktowaÓ się
bezpośrednio z Administratorem Platformy EFo poprzez formularz kontaktowy zamieszczony
pod adresem https://efo.coig'biz/indexkontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń
problemow związanych m'in. z podpisem elektronicznym).
n
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ofeńę (formularz ofertowy) należy złożyćw formie elektronicznej za pomocą pIatformy
EFo udostępnionej na stronie: https://efo.coiq.biz.
Do formularza ofertowego złożonegoW formie elektronicznej nalezy dołączyc rownieŻ

5

załączniki do oferty, tj. dokumenty i oświadczenia wymagane W postępowaniu zgodnie z treścią
SIWZ, zapisane w jednym pliku w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.
Uwaga:

-w przypadku braku możliwościzłoŻenia załącznikow do oferty w jednym pliku, załączniki mogą
być złożonew kilku plikach - w takim przypadku każdy dołączony plik winien byÓ podpisany
przez osoby uprawnione do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz
opatrzony nazwą wskazującą na jego zawarźość,

-szczegołowy sposób składania ofert na platformie
https://efo. coiq. bizli ndex/pomoc/doku mentacia

EFo

jest dostępny

na

stronie:

-załączniki do oferty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa naleŻy dołączyÓ jako oddzielny plik,
_wadium w innejformie niż pieniądz (poręczenie, gwarancja), ktore zostało wystawione w postaci
elektronicznej, naleŻy dołączyÓ jako oddzielny plik podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Wvstawce poreczenia/ewarancii.

6.

7
8

Formularz ofeńowy w wersji eIektronicznej dostępny jest po kIiknięciu na link
zamieszczony
na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.
Wymagania techniczne: komputer klasy PG z jednym z następujących systemów
operacyjnych: Windows 8, Windows f0 (bez wsparcia dla Windows 7, Windows XP,
Vista), przeglądarka internetowazwłączoną obsługą JavaScript: lnternet Explorerwersja
10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane
darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) - zgodnie zzaleceniami ze strony dostawcy Java,
minimalna rozdzielczośó ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.
WiąŻącąofertą jest elektroniczna oferta pozostawiona na Platformie EFo w statusie złoŻona.

Upoważnienie do podpisywania ofeńy i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy
byc dołączone do oferty lub musiwynikać z przedstawionych dokumentow.
oferta oraz wszystkie załączniki muszą byc sporządzone W języku polskim pismem czytelnym
i tnivałym. Dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez
Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
Wykonawca w formularzu ofeńowym winien wypełnic wszystkie pola stanowiące informację na
musi

9

10.

11.
12.

13.

14.

15.

temat firmy.
Strony zawierające informacje nie wymagane przezZamawiającego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.

Wykonawcy, ktÓrzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny
podmiot certyfikujący , zobowiązani są dostarczyc Administratorowi Platformy EFo wzÓr takiego
podpisu przed rozpoczęciem procesu składania ofeńy'
Cena ofertowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeli Formularza ofeńowego, jako cena
netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałączniklem nr 2 do S|WZ
Zmiana lub wycofanie oferty jest mozliwa przed terminem składania ofert, przy czym zmiana

ofeńy moŻe byc dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej ofeńy
(zmienionej).

i

złozenie nowej

Wzaoferowanej cenie realizacji zamowienia muszą byc zawańe wszelkie podatki, cła i inne
zobowiązania wynikające ze Stosownych ustaw, koszty transpońu do magazynÓw
ZamawiĄącego Wraz z ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania
nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania wyrobÓw.
Jezeli
Wykonawca zamierza zamieścic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
16.
w rozumieniu przepisÓw Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z2020 r' poz' 1913 t.j.) nie pozniej niŻ w terminie składania ofeń musi
zastrzec. że informacie nie moqa bvć udostepnione oraz wvkazać iż zastrzeżone
informacie stanowia taiemnlce przedsiebiorstwa - załacznik nr 3 do SIWZ.
W tej sytuacji, Wykonawca zamieszcza treściobjęte ,,Tajemnicą przedsiębiorstwa'' W osobnym
pliku, ktoremu nadaje odpowiednią nazwę i dołącza do składanej ofeńy elektronicznej wraz z
pozostały

m

i

pl

i

kam i zawier ający m i treŚci ogÓl

n

od ostę

p

ne.

Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych
treŚc kazdy zainteresowany moŻe legalnie poznać. W szczegÓlności nie można zastrzec'. nazwy
i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatnoŚci.
str. 6
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lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostac przekazane
w taki sposob, by Zamawiający mÓgł z łatwoŚcią określiĆzakres informacji objętych tajemnicą.
Brak stosownego zastrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie
całoŚci pzekazanych dokumentow i danych do dokumentacji postępowania.
17

Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z
akcepticją przez niego postanowień Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLoKoKs
KRAJ S.A i treścislwz, w tym w szczególności wszystkich warunków udziału w
postępowaniu.

X.

Wadium.

1. Zamawiający odstępuje od ządania wniesienia wadium.
xl. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

xll'
1'
2'
3.
4,
5.

Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny jest najniższa cena (c)- waga 100 %
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana ofeńa \Ąłkonawcy, ktory
zaoferuje najnizszą cenę realizai1i zadania.
SposÓb uzyskania ostatecznej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad okreŚlonych w SIWZ.
Zamawia1ącemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkow
realizacji zamowienia z wvkonawca. który złożvłnaikorzvstnleisza ofeńe - bez względu na
ustalony wcześniej sposob uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie
uzgodnień w formie pisemnej, elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej.

XIII
I

2

XlV.

1.

2.

Warunki umowy:
lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone
w Załączniku Nr 8 do SIWZ.
Umowa moze zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jezeliWykonawcawyrazi
zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonychw złoŻonej ofercie.
Warunki płatności
Wymagany termin płatnoŚci wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego.
Wyklucza się stosowaniezaliczek i przedpłat.

xV.
1.
2'

Termin związania ofeńą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofeń'
Rozstrzygnięcie postępowania wrazz zawarciem umowy moŻe nastąpic po upływie terminu
związania ofertą i nie jest Wymagane jego przedłuŻanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający
uzna to zazasadne, jest uprawniony do wystąpienia do \AłkonawcÓw z wnioskiem o
przedłuzenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

XVl.

Termin składania ofeń:

1.

ofeńę wrazzzałącznikami nalezy złoŻyc
w formie elektronicznei poprzez Elektroniczny Formulaz w terminie

do dnia ł' 9]..05'' ?,0.e?,,. o"

2.
3.
4'
5.

09:15

odpowiedzialnoŚc za prawidłowezłoŻenie ofeńy ponosiWykonawca. ofeńa wiąŻąca powinna
na Platformie EFo mieÓ status złoŻona.
Koszty opracowania i złoŻenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca'
System Elektronicznego Formularza ofeńowego nie dopuszcza mozliwości złoŻenia ofeńy po
upływie terminu składania ofert.
\A/ykonawca może przed upływem terminu do składania ofeń zmienic lub wycofać ofeńę'

sekretarz Komisji: Betyna

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

XVll. otwarcie ofeń'
otwarcie złożonychofert nastąpiw dniu

1.
2.
3.

&.5.,9E,k.9Ił"r. o godz.

..Q.-9-.,ł0

lnformacja z otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim Wykonawcom drogą elektroniczną
na adres e-mailowy wskazany w złoŻonej ofercie.
Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofeń.
otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składaniaztym, ze dzień, w
ktÓrym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

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

1.
b)

Wykonawcy zZamawiającym:
zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów' wyjaśnieniatreściofeń, dokumentów,
pozostałe oświadczeniai wnioski:
a) drogą elektroniczną na adres: b.zedlewska@weqlokokskraj.pl lub
poprzez Platformę EFo na adres e-mail osÓb do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu.
składanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego, uzupełnianie dokumentów,
wyjaśnienia treściofert lub dokumentów składanych wraz z ofeńą - w formie
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę
EFo na elektroniczne wezwanie w określonymprzez Zamawiającego terminie lub na adres e_
mail: b.zedlewska@weqlokokskrai.

2.

3

pl

Zamawiającego z Wykonawcami:
ie n ia, wezwa n ia oraz nformacje będzie przekazyw ał Wy konawcom :
- drogą elektroniczną: drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie
Elektronicznego Formularza ofeńowego.
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
- poprzezzamieszczenie zawiadomień lub informacjidotyczących postępowania na
stronie internetowejw profilu nabywcy https://dostawcv-weglokoks.coiq.bizl

zawiad om

i

osobami udzielającymi informacji ze strony ZamawiĄącego jest:
Sekretarz Komisji Przetargowej : Betyna Zed lewska: tel:3217 1 I 1 1 96',

email: b.zed lewska@weq lokokskrai. pl.
W celu kontaktu zwyznaczonymi osobami nalezy przekazac zapytanie przez Platlormę
lub drogą elektroniczną na podany adres.

EFo

WviaŚnienia udzielane są od poniedziałku do piatku w oodz. od B'00 do 14.00.

Xlx. Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji
1. Wszelkie oŚwiadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie
zamÓwienia winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
2. Wykonawca moŻe zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci S|WZ poprzeznazędzia
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofertowego ' Zamawiający
.

3.
4.
5'

niezwłocznie udzieli wyjaŚnień, cĘa, ze proŚba o wyjaśnienietreści specyfikacji wpłynęła do
Zamawiającego na mniej niż
6 dni przed terminem składania ofeń.
Treśczapytań (bez ujawniania żrÓdła zapytania) wraz z wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowejZamawiĄącego W profilu nabywcy.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ'
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikowac treŚc SIWZ. Jezeli zmiana ta będzie istotna, w szczegÓlności dotyczyĆ będzie

sekretarz Komisji: Betyna

J

zedlewska
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kryteriow oceny ofeń, warunkow udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia,
Dokonaną w ten sposob modyfikację
ZamawiĄący przedłuŻy termin składania
ZamawiĄący umieŚci na stronie internetowej

ofeń
.

W przypadku modyfikacjitreści Formularza ofeńowego przed terminem składania ofeń,

6

jeśliWykonawcazłożyłjuż elektroniczną ofeńę otrzyma powiadomienie o konieczności
zweryfikowaniazłożonej ofeńy, w kontekście jej komptetnościizgodności. Na platformie
EFo ofeńa Wykonawcy zostanie oznaczona statusem 'nieaktualna' |złoŻona w
poprzedniej wersji Formulaza). Wykonawca powinien dokonaó aktualizacji złożonej
ofeńy w oparciu o zaprezentowany vlykaz zmian wprowadzonych w formularzu
ofeŃowym i wysłaó ją ponownie do Zamawiającego. W przypadku nie dokonania
a ktual izacj i złożonaeIektron iczna ofeńa pozostaje wiążąca.

XX.

Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art' 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2O16t679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z
przetwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne rozporządzenie

1.

o

ochronie

danych),

Do, 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 Przedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X \Ą/ydział 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(

Dz' U. U E. L' 201 6.1 1 9.'1 ), zwanego dalej Ro

:

65,

REGON:270034633;BDO000012274,email:sekretariat@weqlokokskrai.pl,ww.weglokokskraj.pl,

2.
3.
a)
b)
c)
d)
4'
5.
6.

7

'

8.

zw any dalej Ad mi

n

istratorem.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ S.A. : adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskrai.pl, tel. 32 7181667.
Dane Wykonawcy przeŃ,tarzane będą w celu:

PrzeprowadzeniapostępowaniaoudzieleniezamÓwienia;

Wyboru najkorzystniejszejofeńy orazudzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy,
udzielenie zamówienia na wypadek
Przechowywania dokumentacji postępowania
przeprowadzenia kontroli puez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc
reprezentantow Wykonawcy, właścicieli u b pracownikow.
Prze[łvarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1
lit. 0 RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest konieczność przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamÓwienia.
Dane Wykonawcy są rownież przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywaniaanaliz rynkowych, opracowywania strategiiiprognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzebatakŻe w celu dochodzenia i windykacji naleŻnoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań' 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
Przetv,tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolnoŚci z ustawy o podatku
dochodowym od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy
kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c) RODO.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą
powyzszych celow. Administrator moŻe udostępnic dane osobowe \Ą/ykonawcy innym

o

l

odbiorcom świadczącymusługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane
Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisÓw
prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktorymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych' w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla

9'
1o.

Administratora.

Dane osobowe Wykonawcy będą przeŃ'tazane w okresie prowadzenia postępowania o

udzielenie zamÓwienia atakŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane
n ie z obowiązu1ącymi przepisami.
Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

zgod

wniesienia sprzeciwu.

11. Wykonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora Ochrony Danych Osobowych
sekretarz Romisji: Betyna

zedlewska

w

str' 9

KS

029

WĘGLoKoKS KRAJ S.A.: adres; 41_905 Bytom, ul. Konstytucji 76 ad1es

e-mail:

iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71816 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,
ul. śtawt<i2 oo-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przetv,tarzanie danych osobowych Wykonawcy
narusza przepisy RODO.

12

a)
b)

13

14

xxl.
1.

2.

poinformowac w imieniu Administratora (Zamawiającego)
wśzystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji zamowienia oraz osoby tizyczne prowadzące
dziaialnoścgospodarczą, ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane
osobowe zawańe są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie
składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, o:
fakcie przekazania da nych oso bowych Ad m n istratorowi (Zamawiające m u )
przetvv;arzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) ; (jeŻel!lotyczy)
Zgodnie z art.14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonac w imieniu Administratora
(Żamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktÓrych mowa w ust' 12, przekazując
im treścklauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyŻej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom
\A/ykonawcę jako ŹrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponował będzie
( jeżeli dotyczy)
Administrator (Zamawiający) Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek
dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia'

Wykonawca zobowiązuje

się

i

;

lnformacje dodatkowe
CałoŚc pbstępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rowniez wszelkiej

korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Komisja przetargowa moŻe Żądac od \ĄĄlkonawcÓw wyjaŚnień dotyczących treŚci złoŻonych
ofeń'

3.
1)

2)

4.
1)

Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktÓrzy w terminie składania ofert:
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
postępowan ia lub odrzucenie ofeńy.
Składanie dokumentow przez Wykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę (w przvpadku
procedury odwroconei):

Kom

który złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę do złozenia
'rzetargowa Wzywa Wykonawcę,
stosownych dokumentow w określonym terminie, chyba, Że pomimo ich złoŻenia konieczne
byłoby u n iewaŻn ien ie postępowan ia u b od rzucenie oferty.
oświidczenia lub dokumenty złożone przez Wykonawcę' ktÓry złozył najkorzystniejszą ofeńę
l

2)
a)
b)

winny potwierdzac'.
spełnianie warunkÓw udziału w postępowaniu przez Wykonawcę

ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunków
okreŚlonych w S|WZ/|WZ na dzień Wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień
złoŻenia.

5

6

7
1)

2)

B

Komisja przetargowa uprawniona jest do odstąpienia od ządania od Wykonawcy dokumentow

oświadczeń wynikających z Regulaminu lub S|WZ/|WZ jeŻeli Zamawiający jest w ich
posiadaniu albo moze uzyskaĆ 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
zamÓwienia wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję
Przetargową, jako dzień uzupełnienia.
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
inne omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym
Wykonawcę iwyznacza1ąc termin na wyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja
zmian wynika z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4'
Zoodnie z s 39 ust.1 Reou|aminu dokumentacia z postepowania nie podleoa udost€Onieniu
na zasadach określonvchw przepisach o dostepie do informacii publicznei'

i

XXll' Tryb ogłoszenia wyników postępowania'

1'

2.
1)

2)

ośobyupowaznione informują Wykonawcow, w formie przewidzianej w S|WZ o sposobie

rozstzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na
stronie www .weolo kokskrai-ol
lnformacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania zawiera informacje o
Wykonawcach, ktÓrych oferty wybrano,
Wykonawcach, ktÓrych oferty zostały odrzucone wskazując podstawę wynikającą
str.10
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3)

4)

KRAJ S.A.

z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,
Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz
uzasadnienie faktyczne,
uniewaŻnieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz
uzasadn ien ie faktyczne.

Decyzje podejmowane przezZamawiającego W toku postępowania o udzielenie ZamÓwienia,
w tym o odrzuceniu ofeń, wykluczeniu Wykonawcow czy unieważnieniu postępowania są
ostateczne i nie podlegajązaskażeniu. Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu jak i
mającym zamiar wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie ZamÓwienia nie przysługują w
stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

J.

XXlll. Postanowienia końcowe.
1, z tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko

2.

Zamawiającemu.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złoŻeniem ofeńy oraz uczestnictwem

W

postępowaniu ponosi \Ałkonawca niezaleŻnie od wyniku postępowania.

Załaczniki:
1

2
3

4

Załączniknr 1

Szczegołowy zakres zamÓwien ia.

Załączniki Nr 1a-1i

oŚwiadczenia
Formularz ofertowy
Wykaz spełnienia istotnych dlaZamawiającego wymagań
metrow technicz

Załączniknr 2
Załączniknr 3

Załączniknr 4
Załączniknr 5
Załącznik nr 6

Wy kaz wykonanych/wykonywanych

6
7

8.
9.

Załączniknr 7
Załaczniknr B

oświadczenie

5

i

dostaw

miotu ofe
oŚwiadczenie
oŚwiadczenie Wykonawcy wspolnie ubiegającego się o

zamÓwienie

konso
ko
lstotne postanowienia, ktÓre zostaną

um - dane do u

zone do umowy

str.
Sekretarz Kom isii: Betyna zedlewska
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Nr sorawv: P

Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

opis przedmiotu zamówienia: Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla
potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK ,,Bobrek-Piekary'' w roku 2022 roku (grupa
materiałowa 295-17)

L
Numer
zadania

Nazwa

llość

10 Z DŁAW|K|EM (F|=3MM)

ZŁĄCZKA GN

ZŁĄcZNEJ

DŁ ELEMENTY HYDRAULlKl

1

5-zsg eLEN/eI.]rY HYDRAU LlKl ZŁĄCZNEJ

2

Et'lly HyoRRuuKl ZŁĄCZNEJ

6

7

8

Ó

@Óouzxopt.otoWEGosTANDARDDN10oPRAWA+KoNcoWKAs83-51

o0B1 +2 ELE|\łENTY HYDRAU LlKl

11

KoIVPLET SKRĘCANY PRZEWoDU ZXoPLoToWEGo STANDARD DN12 oPRAWKA+KoNCoWKA S835-100c1+2 ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄcZNEJ
Kol\4PLET sKRĘCANV

pRzEwoou zXoPLoToWEGo STANDARD DN19
zŁĄczNEJ

(20) 6pę41ry64+KoNCoWKA

KOMPLET

PRZEWODU

OPRAWKA+KO

s83-5-1 00E1 +E2 ELEMENTY HYDRAULlK|

KOMPLET
s83_5-1 ooc1 +2

MoWEsTANDARDDN10GNlAzDoPN.G-32000-10WTYKPN-G-32000-10
DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2Sc 4sP

00,000

szt.

50,000

szt.

80,000

kompl.

30,000

kompl.

40,000

kompl.

40,000

kompl.

30,000

kompl.

1 900,000

szt.

szt.

KoLAr.ll(o GN|AZDoWÓ WTYKoWE STANDARD DN12 GNlAZDo PN-G-32000-12 WTYK PN-G-32000-12
DLA WĘzY TYPU 2sN 2sT 2sc 4SP

1 500,000

13

KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DN12 GNIAZDO PN -G-32000-12 DLA WĘZY TYPU 2sN zsT 2sC 4SP

1

14

KoLAtll(o GN|AZDoWE STANDARD DN25 GNlAZDo PN_G-32000_25 DLA WĘZY TYPU 2sN 2ST zSC 4SP

10,000

szt.

600,000

szt.

600,000

szt.

200,000

szt.

Óot.t'lgltollgGNlAZDoPN-G-32000.19-10-19DLAWĘZY

80,000

szt.

oot.ltgllzltgGNlAZDoPN-G-32000-19.12-19DLAWĘZY

50,000

szt.

-RóJr'lll( Gj.llAzDowv srRruoRno DN1o GNlAZDo

17

'18

PN_G-32000-10
,12

STANDARD DN12 GNIAZDO

NIK

16

12

DLA WĘZY TYPU 2sN 2ST 2SC 4SP

DLA

TYPU 2SN 2ST

GNlAZDo PN-G-32ooo_12_10-12 DLA WĘZY

TYPU 2SN 2ST 2SC 45P
TYPU 25N 2ST 2SC 4SP

19

TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP

20

TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP

DN12l1gt12GNlAZDoPN-G-32000-12-19-12DLAWĘZY

21

TRoJNlK GNlAZDoWo ZWĘZKoWY Z UcHEM STANDARD
DLA WĘzY TYPU 2sN 2sT 2sc 4SP

22

Z UCHEM STANDARD DN2
NIK GN
DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sC 4sP

4SP

\.\

DN31 (32) oPRAWKA+KoŃooWKA

PRZEWODU 2XO
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

szt.

12

15

\
\

ZŁĄcZNEJ

5-1ooF1+2 ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

10

150,000
1

G ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄczNEJ

5

szt.

400.000

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ
4

50,000

j/m

IK GN

DN31/',l9/31

GNIAZDO PN-G-32000-31

D DNlO GNIAZDO PN-G-32OOO-10

24

ZŁĄczA WTYKoWEGo DN10
PRZETYCZKA
ELEMENTY HYDRAULI Kl ZŁĄCZNEJ

ZC

PRZETYCZKA ZWYKŁA DLA ZŁĄCZA WTYKoWEGo DN12 oDM|ANA A P
ELEMENTY HYDRAU LlKl ZŁĄcZNEJ

DM

-1

9-31

PN-G-32000-25-1 9-25

TYPU 2SN 2ST zSC
PN-G-32000-1 0-A

PN-G-32000-1 2-A

1

00,000

00,000

szt.

80,000

szt.

80,000

szt.

80,000

szt.

400,000

kg

400.000

kg
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26

PRzETYczKAZWYKŁA DLA ZŁĄCZA WTYKoWEGo DN19 oDM|ANA A PRZETYoZKA PN-G-32000-19-A
ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ

200,000

kg

27

PRZETYCZKA ZWrKŁA Dlaztącze WTYKoWEGo DN25 oDM|ANA A PRZETYoZKA PN-G_32000-25-A
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄoZNEJ

200,000

kg

28

PRZETYCZKA ZWkrR on zrączA WTYKoWEGo DN31 oDM|ANA A PRZETYoZKA PN-G-32000-31-A
ELEMENw HYDRAULlKl ZŁĄczNEJ

1

00,000

kg

PRZETYCZ$ DLA ZŁA'CZA wrvrowEoo DN1o oDMIANA A 2XGN|AZDoWA PRZETYCZKA PN-GzŁĄczNEJ

1

00,000

kg

otllnZDoWA STANDARD DN19 GNIAZDo PN-G-32000-19-K PRZEKRoJ PoPRZECZNY
KoŁoWY DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

200,000

szt.

00,000

szt.

'100,000

szt.

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

29

30

31

32000_10_A2 ELEMENTY HYDRAULlKl

PRzEKRÓJ PoPRZEczNY

NIAZDOWA STANDARD DN25

KoŁoWY DLA WĘzY
-zrĄczxn

TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

@GNlAZDoPN-G-32ooo-31.KPRzEKRÓJPoPRzEcZNY
KoŁoWY DLA WĘŹY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

oo

34

ZŁĄCZKA GNIAZDoWA PRZECINANA Do SPAWAN|A STANDARD DN19 GNIAZDO PN-G.32OOO-19'K
PRZEKRÓJ PoPRzEczNY KoŁoW DLA WĘŻY TYPU 2sN zsT zsc 4sP

zrĄczxn crunzDoWA PRZEolNANA Do sPAWANlA STANDARD

DN25 GNlAZDo PN-G-32000-25-K

pRzExRÓ.l PoPRzEcZNY KoŁoWY DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

ZŁĄczKA GN IAZDOWA PRZECINANA DO SPAWANIA STANDARD DN31 GNIAZDO PN.G-32OOO-3'1-K
pRzrxnÓl p oPRzEczNY KoŁoWY DLA WĘzY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP
36

38

39

40

41

42

43

44

NDARDDN1o/12GNlAZDoPN-G.32000-10.12-KPRzEKRoJ

PoPRZECZNY KoŁoWY DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

ZŁĄoZKA GN|AZDoWA REDUKCYJNA STANDARD DN1o/',l9 GNlAZDo PN-G-32000-10- 1 9-K PRZEKROJ
PoPRZEczNY KoŁoWY DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

30,000

szt.

zŁĄczKA GNlAzDoWA REDUKCYJNA STANDAR D DN12125 GNIAZDO PN-G-32000.12-25-K PRZEKROJ
PoPRzEcZNY KoŁoV\^/ DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4SP

20,000

szt.

20,000

szt.

20,000

szt.

ZŁĄoZKA GNlAzDoWA REDUKoYJNA STANDARD DN25/1 0 GNlAZDo PN-G-32000_25-1 0-K PRZEKROJ
PoPRZEoZNY KoŁoWY DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000

szt.

DN25/19 GNlAzDo PN-G-32000_25_'19_K PRZEKRoJ
PoPRzEcZNY KoŁoWY DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000

szt.

zŁĄczKA GNtĄZDowł REouxcvlruA STANDARD DN25/31 GNlAZDo PN-G-32000-25-31_K PRZEKRoJ
PoPRZECZNY KoŁoWY DLA WĘZY TYPU 2SN 2sT 2sc 4sP

20,000

szt.

20,000

szt.

1 000.000

szt.

200.000

szt.

200,000

szt.

00,000

szt.

zrĄczxe GN|AZDoWA REDUKCYJNA STANDARD

DN12/31 GNlAZDo PN_G-32000-12_3',l-K

zrĄczre

DN

PoPRZEoZNY KoŁoWY DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP
GN

lAzDoWA REDU KCYJNA STANDARD

1

9/1

2 GN lAZDo PN-G-32000_1 9-1 2-K

PoPRZEoZNY KoŁoWY DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

PRZEKRoJ
PRZEKRoJ

zrączxn c.ttlAzDoWA REDUKCYJNA STANDARD

zrĄczxn oŃinZDoWA REDUKoYJNA STANDARD

DN31/10 GNlAZDo PN-G_32000-31-10-K

PoPRZEoZNY KoŁoWY DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

PRzEKRoJ

@włREouxcvlruAsTANDARDDN10/12GNlAZDoPN-G-32000.10WTYK
PN_G-32ooo-1 2 DLA WĘzY TYPU 2sN 2sT

46

47

48

49

zrączrn orvlłZDoWo

zsc 4sP

WTYKoWA REDUKoYJNA STANDARD DN10/19 GNlAzDo PN-G-32000-10 WTYK

PN-G-32000-1 9 DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT

2sc 4sP

ZŁĄCZ(A C,'.llMDoWo WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARD DN'l2/10 GNlAZDo PN-G-32000-12 WTYK
PN_G'32ooo-1o DLA WĘZY wPU 2sN 2sT 2sc 4sP

7tączxn otlllczDowo mYKoWA

REDUKCYJNA STANDARD DN12/19 GNlAZDo PN-G-32000-'|2 WTYK

zączxn cnlłŻDowo WTYKoWA

REDUKCYJNA STANDARD DN12l25 GNlAZDo PN-G-32000-12 WTYK

PN_G-32ooo-1 9 DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT

PN-G-32ooo_25 DLA WĘŻY wPU 2sN 2sT

2sc 4sP

2sc 4sP

20,000

szt.

ZŁĄCZKA GŃlAZDoWo WTYKoWA REDUKoYJNA STANDARD DN12/31 GN|AZDo PN_G-32000-12 WTYK
PN-G_32ooo-31 DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT zsc 4sP

20,000

szt.

51

zŁĄczKA GNlAZDoWo WTYKoWA RED UKCYJNA STANDARD DN19/10 GNIAZDO PN-G-32000.19 WTYK
PN-G-32ooo-'1o DLA WĘŻY wPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000

szt.

ctll,cZDoWo WTYKoWA REDUKCYJNA STANDARD DN19/'l2 GNlAzDo PN-G-32000_19 WTYK
2sc 4sP

20,000

szt.

GN IAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJ NA STANDARD DN1 9/25 GNIAZDO PN.G-32OOO-19 WTYK
PN-G-32000-25 DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000

szt.

PN-G-32ooo-1 2 DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT

53

zŁĄczKA

ł

t\

1

50

ząezxn

il

1
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54

ZŁĄoZKA GNlAZDoWo WTYKoWA REDUKoYJNA STANDARD DN25l12 GNlMDo PN-G-32000_25 WTYK
PN-G-32ooo_1 2 DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000

55

ZŁĄCZKA GNlAZDoWo WTYKoWA REDUKCYJNA STANDARD DN25/19 GNlMDo PN_G-32000-25 WTYK
PN-G-3200o-1 9 DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000

5b

ZŁĄczKA GNlAZDoWo WTYKoWA REDUKoYJNA STANDARD DN25/31 GNlAZDo PN_G-32000-25 WTYK
PN_G-32ooo-31 DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000

szt.

EA

zŁĄCzK^ GNlAzDoWo WTYKoWA REDUKCYJNA STANDARD DN3'l/'12 GNlAzDo PN-G-32000-31 WTYK
PN-G-32ooo-1 2 DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000

szt.

58

zŁĄczKA GNlAZDoWo WTYKoWA REDUKCYJNA STANDARD DN31/19 GNlAzDo PN-G-32000-3'1 WTYK
PN_G-32ooo_1 9 DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000

szt.

59

zŁĄczKA GNlMDoWo WTYKoWA REDUKCYJNA STANDARD DN31/25 GN|AZDo PN-G-32000-31 WryK
PN-G-32ooo-25 DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000

szt,

60

ZŁĄoZKA WTYKoWA STANDARD DN10 WTYK PN_G-32000-10 DLA WĘZY TYPU zsN 2ST 2sc 4sP

1 300,000

szt.

61

zŁĄcZKA WTYKoWA STANDARD DN12 WTYK PN_G-32000-12 DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

1 200,000

szt.

62

ZŁĄoZKA WTYKoWA STANDARD DN19 WTYK PN-G-32000-19 DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

500,000

szt.

63

zŁĄczKA WTYKoWA STANDARD DN25 WTYK PN-G-32000-25 DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

I

00,000

szt.

64

ZŁĄczKA WTYKoWA STANDARD DN31 WTYK PN-G_32000-31 DLA WĘZY TYPU zsN 2sT 2sc 4sP

1

00,000

szt.

65

ZŁĄCZKA WTYKoWo ZWĘZKoWA STANDARD DN10/12 WTYK PN-G-32000-10-12 DLA WĘZY TYPU 2SN
2ST 2SC 4SP

300,000

szt.

oo

ZŁĄCZKA WTYKoWo ZWĘZKoWA STANDARD DN19/10 WTYK PN-G_32000_19_10 DLA WĘZY TYPU zsN
2ST 2SC 4SP

20,000

szt.

67

ZŁĄCZKA WTYKoWo ZWĘZKoWA STANDARD DN'l9/12 WTYK PN-G-32000-19_'12 DLA WĘZY TYPU zsN
2ST zSC 4SP

300,000

szt.

68

ZŁĄCZKA WTYKoWo ZWĘZKoWA STANDARD DN25I12 WTYK PN-G-320oo-25-12 DLA WĘZY TYPU 2sN
2ST 2SC 4SP

20,000

szt,

b9

ZŁĄCZKA WTYKoWo ZWĘŻKoWA STANDARD DN25/19 WTYK PN_G-32000-25_19 DLA WĘzY TYPU 2sN
2ST 2SC 4SP

20,000

szt,

20,000

szt.

70

ZŁĄczKA WTYKoWo ZWĘŻKoWA STANDARD DN31/12 WTYK PN_G-32000-31-12 DLA WĘZY TYPU zsN
2ST 2SC 4SP

szt.

71

ZŁĄoZKA WTYKoWo ZWĘZKoWA STANDARD DN3'l/19 WTYK PN-G-32000-31-19 DLA WĘŻY TYPU 2sN
2ST 2SC 4SP

20,000

szt.

72

ZŁĄCZKA WTYKoWo ZWĘŻKoWA STANDARD DN3'l/25 WTYK PN-G-32000-31-25 DLA WĘŻY TYPU 2sN
2ST 2SC 4SP

20,000

szt.

/c

KOMPLETZACISKANY PRZEWODU 2XOPLOTOWEGO STANDARD DNlO OPRAWKA+KONCOWKA 806140_'1+2 ELEMENTY HYDRAUL|Kl zŁĄczNEJ

800,000

kompl.

74

KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 2XOPLOTOWEGO STANDARD DN12
806-1 41 -1 +2 ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄoZNEJ

(13)

600,000

kompl.

KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 4XOPLOTOWEGO
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄoZNEJ

DN

KONCOWKA

806-1 50-1 +2

2 000,000

kompl.

KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 4XOPLOTOWEGO
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄczNEJ

DN1 2

OPRAWKA+KONCOWKA

806-1 51.1+2

900,000

kompl.

900,000

kompl.

900,000

kompl.

200,000

kompl.

76

1

0 OPRAWKA+

KOMPLET ZACTSKANY PRZEWODU 4XOPLOTOWEGO DN'19
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄoZNEJ

(20)

OPRAWKA+KONCOWKA

OPRAWKA+KONCOWKA 806-153-l+2

78

KOMPLET zAclsKANY PRZEWODU 4XoPLoToWEGo DN25 oPRAWKA+ KoNcoWKA 806ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

79

KOMPLETZACISKANY PRZEWODU 4XOPLOTOWEGO DN31
ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄczNEJ

80

= PN-EN 8434-1 DlN 39o1

81

=

(32)

l

s4-1 +2

OPRAWKA+KONCOWKA 806-155-1+2

KoNcoWKA zAclsKANA PRosTA LEKKA DKoL DN-'l0/M18X'l,5 PoD RURKĘ D-12 PN-73140 PN-73141
DlN 3902 (ZE sToŻKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UszczELNlAJĄcYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ
KoNcoWKA zAclsKANA PRosTA LEKKA DKoL DN-12lM22x1,5 PoD RURKĘ D-16 PN_73140 PN-73141
PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2 (zE sToZKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UsZczELNlAJĄcYM)

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄczNEJ

50,000

szt.

'150,000

szt,

1
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KoŃcÓWKA zAclsKANA KĄToWA LEKKA DKoL_99 DN-10/M18X1,5 PoD RURKĘ D-12 PN-73140 PNsToŻKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZoZELNlAJĄcYM)

82

73141 = PN-EN 8434-1 DlN 39o1 DlN 3go2 (zE

83

73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (zE STOZKIEM 24ST

84

=

85

=

86

73141

87

ŹAŚLEpxł wrYKoWA

KĄ TOWA LEKKA DKOL-90

1

PI E RŚclENlEM

D-1 5

1

50,000

szt.

1

50,000

szt.

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄcZNEJ

DN-'l2/M24X1'5 PoD RURKĘ D-16
ZACISKANA
PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2 (zE sToŻKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZCZELN|AJĄCYM)

41

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ

znclsKANA PRosTA clĘZKA DKos DN-19/M30X2,0 PoD RURKĘ D-20 PN-73140 PN-73141
PN-EN 8434_1 DlN 39o'l DlN 3go2 (zE sTozKlEM 24sT l PlERŚclEN|EM UsZczELNlAJĄcYM)

50,000

szt.

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

=

DN-12/M24X1,5 PoD RURKĘ D-16 PN_73140 PN_
PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2(zEsToZKlEM 24sT l PlERŚclEN|EM UszcZELNlAJĄcYM)

00,000

I

szt.

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄcZNEJ

DN25

s83-5-29F ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ
PN-G-32000-10 DLA

KOLANKO
4SP

D DN19 GNIAZDO PN

89
90

szt.

PN-73 140 P

UsZczELNlAJĄcYM)

xÓŃcÓwxn

88

'150,000

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄoZNEJ

u 2sN 2sT 2SC 4SP

19

KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DN31 GNIAZDo PN_G-32000-31 DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT

zsc 4sP

50.000

szt.

40,000

szt.

50,000

szt.

600,000

szt.

9'l

TRóJtllK Gl.ll,ĄZDCjwv slRtlołRo DN19 GNlAZDo PN-G-32000-19 DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000

szt.

92

TRóJtllK Gt'llAzDÓwr srnruoRRD DN25 GNlAzDo PN-G-32000-25 DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT zsc 4sP

20,000

szt.

zsc 4sP

20,000

szt.

80,000

szt.

93

rnFmlx orulłZDoW STANDARD

94

4sP

DN31 GN|AZDo PN-G-32000-31 DLA WĘZY TYPU 2sN 2ST

-G-32ooo-12 DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT

2sc

95

zŁĄczKA GN|AZDoWA STANDARD DN10 GNlAzDo PN-G-32000-',l0-K PRZEKRoJ PoPRZECZNY
KoŁoWY DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

400,000

szt.

96

ZŁĄcZKA GNnZDoWA STANDARD DN12 GNlAZDo PN_G-32000-12-K PRZEKRoJ PoPRZECZNY
KoŁoWY DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

400,000

szt.

200,000

szt.

97

98

N-G-3zooo'1 2 DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT

2sc

4SP
PRZETY6ZKA DLA zŁĄczł urrvxowEco DN12 9DM1ANA A zxGNlAzDoWA PR2ETY6ZKA PN-G320oo-12-A2 ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ
PN_EN 8434_1 DlN 3901 DlN 3902 (zE

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄczNEJ

iąxt,s poo RURKĘ

D_8 PN-73140 PN-73141 =

sToZKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UszcZELNlAJĄcYM)

1

PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3902 (zE sToZKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZoZELN|AJĄoYM)

szt.

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

'100,000

szt.

00,000

szt.

'100,000

szt.

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

ffixnoxot-DN-1o/M,l6X1'5PoDRURKĘD-,10PN.73140PN.7314.l
PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2 (zE sToŻKlEM 24sT l PlERŚclENIEM USZoZELNlAJĄcYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄoZNEJ

101

=

102

=

N.12lM22x1,5PoDRURKĘD-15PN-73.140PN-73141

PN-EN 8434-1 DlN 39o1 DlN 3go2 (zE sTozKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UszcZELNlAJĄcYM)

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄczNEJ

ffiDxolot.t-tzlHłz6X,1,5PoDRURKĘD-18PN-73140PN-73141
PN_EN 8434-1 DlN 39o'l DlN 3gO2 (zE sTozKlEM 24sT l PlERŚclEN|EM

UsZczELNlAJĄcYM)

103

=

104

=

105

=

DKOL DN-.I 9/M3OX2,O POD
PN-EN 8434-1 D|N 39o1 DlN ggo2 (zE sToŻKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UszcZELNlAJĄcYM)

=

DKOL DN-25/M36X2,0 POD
ZACISKANA
PN-EN 8434_1 DlN 3901 DlN 3go2 (zE sToŻKlEM 24sT l PlERŚclEN|EM

106

kg

'100,000

ffiDKoLDN-8/M16X1,5PoDRURKĘD-10PN-73140PN-73,l41=
100

00,000

1

ELEMENw HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

KoŃcÓWKA ZAclsKANA PRosTA LEKKA DKoL DN-16/M26X1,5 PoD RURKĘ D-18 PN_73140 PN-73141
PN-EN 8434-1 DlN 39o'l DlN ggo2 (zE sToZKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UsZczELNlAJĄcYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ
73141

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄczNEJ

'140 PN-73141

USZCZELN|AJĄoYM)
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108

PRZZI3029

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

KoŃcÓWKA ZAclsKANA PRosTA LEKKA DKoL DN-38/M52X2'0 PoD RURKĘ D-42 PN_73140 PN-73141
PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2(ZEsTozKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UszczELNlAJĄcYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄczNEJ

=

@ExxRoxoL.łsDN.8/M14X1,5PoDRURKĘD.8PN-73140PN-73141
PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2 (zE sToŹKlEM 24sT l PlERŚclEN|EM UszcZELNlAJĄcYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄczNEJ

l0

'I

111

73141

=

szt.

00,000

szt.

100.000

szt.

'100,000

szt.

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

'100,000

szt.

00.000

szt.

1

=

znclsKANA KĄToWA LEKKA DK6L-45 DN-8/M16X1,5 PoD RURKĘ D-10 PN-73140 PNPN_EN 8434_1 DlN 39o1 DlN 3go2(zE sToŻKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UsZczELNlAJĄcYM)

xóŃcÓwxn

109

70,000

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄoZNEJ

ToŃcóWKA zAclsKAr.lł xąrowR LEKKA DKoL-4s DN-10/M16X1'5 PoD RURKĘ
73141

=

D-10 PN-73140 PNPN_EN 8434-.l DlN 3901 DlN 3go2 (zE sTozKlEM 24sT l PlERŚclEN|EM UszcZELNlAJĄcYM)

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄoZNEJ

KóŃcó\Ą/lG zAclsKANA KĄToWA LEKKA DKoL-4s DN-10/M18X1 ,5 PoD RURKĘ D_12 PN-73'l40 PNPN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2 (zE sToZKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZoZELNlAJĄcYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄczNEJ

7314.1 =

TÓŃcÓwxn

PoD RURKĘ D-15 PN-73140 PNDN-12/M22X1
'5
sTozKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZCZELNlAJĄcYM)

zeclsKANA KĄToWA LEKKA DKoL-4s

112

73141 = PN-EN 8434-1 DlN 39o1 DlN 3go2 (zE

113

73141

114

73141

115

7314.l = PN-EN 8434_1 DlN 39o1 DlN 3go2 (zE

ż5lM36X2,o PoD RURKĘ D-28 PN-73140 PN_
sTozKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZCZELNlAJĄcYM)

116

73141 = PN-EN 8434-1 DlN 39o'l DlN ggo2 (zE

DŃ_ezlMłsxz,o PoD RURKĘ D-35 PN-73140 PN_
sToZKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UsZczELNlAJĄcYM)

117

=

PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN ggo2 (zE sToZKlEM 24sT l PlERŚclENIEM USZoZELNlAJĄcYM)

'18

=

PoD RURKĘ D_8 PN-73140 PN_73141
PlERŚclENlEM USZoZELN|AJĄoYM)
PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2 (zE sToZKlEM 24sT l'M14X1'5

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

ZAclsKANA
KóŃo-\^/KA

KĄToWA LEKKA DKoL-4s DN-12/M26X'l'5 PoD RURKĘ D-18 PN-73140 PNPN-EN 8434-1 DlN 39o1 DlN 3gO2(zE sToŻKlEM 24sT l PlERŚclEN|EM USZoZELN|AJĄCYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ
=

aÓltrilgoxz PoD RURKĘ D-22 PN-73140 PNPN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2(zE sToZKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZoZELNlAJĄcYM)
ELEMENw HYDRAULlK| ZŁĄcZNEJ
=

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ

ELEMENTY HYDRAUL|Kl zŁĄcZNEJ

1

70,000

DkoL-soDN-6/M14X1'5PoDRURKĘD.8PN-73140PN-73141

1

szt.

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

I

00,000

szt.

1

00,000

szt,

1

00,000

szt.

'100,000

szt.

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄczNEJ

DN-1o/M16X'1,5 PoD RURKĘ D-10 PN-73140 PN_
PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2(zEsTozKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UszczELNlAJĄcYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ

119

73141

120

73141 = PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2 (zE

121

73141

122

73141

=

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄczNEJ

12lu22x1,5 PoD RURKĘ D_16 PN_73140 PN'
sToŹKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UszcZELNlAJĄcYM)
żtl,tizaxl,s PoD RURKĘ

=

PN-EN 8434-1 DlN 39o1 DlN 3go2(zE sToZKlEM 24sT l PlERŚclENIEM

D-'18 PN-73140 PN-

UszcZELNlAJĄcYM)

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄoZNEJ

ZAclsKANA KĄToWA LEKKA DKoL-90 DN-19/M30X2 PoD RURKĘ D-22 PN-73'l40 PNPN_EN 8434-1 DlN 39o'l DlN 3go2 (zE sTozKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZCZELNlAJĄcYM)

KoŃCÓWKA
=

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ

znclsKANA PRosTA clĘZKA DKos DN-6/M16X1,5 PoD RURKĘ D-8 PN-73140 PN-73'l4'1
PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3902 (zE sToŹKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZCZELNIAJĄoYM)
xÓŃcÓwxł

=

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ

Śot{.alIulaxl,sPoDRURKĘD-10PN-73140PN-73,l4.l

124

=

PN_EN 8434_1 DlN 39o1 DlN 3go2 (zE sToZKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UszcZELNlAJĄcYM)

125

=

PN_EN 8434-'l DlN 3901 DlN 3go2 (zE sTozKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZCZELNlAJĄcYM)

tzo

=

PN_EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2 (zE sToZKlEM 24sT l PlERŚclENIEM

127

=

PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN ggo2 (zE sToŻKlEM 24sT l PlERŚclENIEM USZoZELNlAJĄcYM)

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

sDN-8/M2oX.l'5PoDRURKĘD-12PN-73140PN-73141

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄcZNEJ

DxÓsoru-tolttllzoX1,5PoDRURKĘD-12PN-73140PN-73141

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ

UsZczELNlAJĄcYM)

osDN-1o/M22X1,5PoDRURKĘD-14PN-73140PN-73141

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ
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128

KoŃcÓWKA ZAclsKANA PRosTA clĘŻKA DKos DN-12lM22x1,5 PoD RURKĘ D-14 PN-73140 PN-73141
= PN-EN 8434_1 DlN 39o'l DlN 3go2 (zE sTozKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZoZELNlAJĄcYM)
ELEMENw HYDRAULlKl ZŁĄcZNEJ

129

=

PN_EN 8434-1 DlN 3901 DlN ggo2 (zE sToŻKlEM

130

=

PN-EN 8434-'1 DlN 39o1 DlN ggo2 (zE sToZKlEM

131

=

132

=

ZACISKANA PROSTA

CI

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

0

PoD RURKĘ D-20 PN-73'l40
UszczELNlAJĄcYM)

złst l pleRŚctrNlEM

DKOS DN-19/M36X2,0

ELEMENw HYDRAULlKl ZŁĄoZNEJ

xÓrcÓWxł znclsKANA PRosTA clĘZKA DKos

PN_EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2(zE sToŻKlEM

ELEMENry HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

złst l plenŚcleNlEM

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

1

00,000

szt,

DN-25/M42X2'0 PoD RURKĘ D-30 PN-73140 PN-73141

złsr l pteRŚcleNlEM

USZoZELN|AJĄoYM)

DN-32/M52X2,0 PoD RURKĘ D_38 PN_73140 PN-73141
PN-EN 8434_1 DlN 3901 DlN ggo2 (ZE sToZKlEM 24sT l PlERŚclEN|EM UsZczELNlAJĄcYM)

80.000

szt.

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ

@ĘŻKADKos-45DN-10/M20X1,5PoDRURKĘD.12PN-73140PN-

= PN-EN 8434-1 DlN 39o1 DlN 3go2 (zE sToZKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZCZELNlAJĄcYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

sToŻKlEM 24sT l pleRŚcterutenł UsZczELNlAJĄcYM)

1

00,000

szt.

KoŃcóWKA ZAclsKAr.iA KĄToWA clĘZKA DKos-4s DN-19/M36X2 PoD RURKĘ D-25 PN-73140 PNsToŻKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UsZczELNlAJĄcYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄcZNEJ

1

00,000

szt.

73141

DKOS-4s

DN-1

PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (ZE STOZKIEM 24ST

134

73141

135

73141 = PN-EN 8434-1 DlN 3901 D|N 3902(zE

136

7314.l = PN_EN 8434_1 DlN 39o1 DlN 3go2 (ZE

137

73141 = PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (zE STOZKIEM 24ST

'138

73141 = PN_EN 8434_1 DlN 3901 DlN 3902(zE

=

I

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ

ct

PN-73140 PN1,5
PIE RŚclENlEM UsZcZELNlAJĄcYM)
D-20 PN-73140 PN-

DKOS-45 DN-1

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄczNEJ

R U RKĘ D-30 PN-731 40

KĄToWA

I

PlERŚc E N EM

U SZCZE LNlAJĄcYM)

80,000

szt.

80,000

szt.

ELEMENTY HYDRAUL|Kl ZŁĄoZNEJ

D-38 PN-73140 PN-

DKOS.4s DN

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄoZNEJ

'139

szt.

73140 PN-7314'l

USZoZELNlAJĄcYM)

xoŃcÓwxR złClsKANA PRosTA

133

'100,000

sToŻKlEM 24sT l Pl ERŚclENlEM UsZcZELNlAJĄcYM)

@'wnctĘŻrnDKos-90DN-6/M'l6X,l'5PoDRURKĘD-8PN-73140PNggo2(zE
73141

=

PN_EN 8434-1 DlN 3901 DlN

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄoZNEJ

sToZKlEM 24sT l PlERŚclEN|EM UszczELNlAJĄcYM)

D-12 PN-73140 PN1,5
ct
DKOS-90
3so2(zEsToŻKlEM 24sT l PlERŚcl ENlEM UsZcZELNlAJĄcYM)

1

00,000

szt.

1

00,000

szt.

140

73141 = PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN

141

73.141 =

100,000

szt.

142

73141

RU RKĘ D-1 4 PN-731 40
1
DKOS-90
KĄToWA
PN-EN 8434-1 DIN 3901 DIN 3902 (zE sToŻKlEM 24ST PlERŚc E N EM U SZCZE LNlAJĄcYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

'100,000

szt.

143

73141

1

00,000

szt.

144

73'14.1 =

1

00,000

szt.

145

73141 = PN-EN 8434-1 DlN 39o'l DlN 3go2 (zE

KoŃcóWKA ZrclsKANA KĄToWA clĘŻKA DKos-gg DN-19/M36X2,0 PoD RURKĘ D-25 PN-73140 PN
sToZKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZCZELNlAJĄcYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄczNEJ

1

00,000

szt.

146

73141

DN_25IM42X2,0 PoD RURKĘ D-30 PN-73140 PNPN-EN 8434-1 DlN 39o1 DlN 3go2(zE sToZKlEM 24sT l PlERŚclEN|EM UsZczELNlAJĄcYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄoZNEJ

80,000

szt.

147

PoPRzEczNY KoŁoW{ DLA WĘZY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000

szt.

700,000

kompl.

ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄcZNEJ

KoŃcóWKA Zrclsr.ANAkĄrown clĘzt<A DKos-gg DN-10/M20X1,5 PoD RURKĘ D-12 PN-73140 PNPN-EN 8434_1 DlN 39o1 DlN 3go2 (zE sToZKlEM 24sT l PlERŚclENlEM USZoZELNlAJĄcYM)
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄCZNEJ

=

KóŃoóWKA ZAclslGN|,Ą KĄToWA clĘŻKA DKos-go DN_16/M30X2,0 PoD RURKĘ D-20 PN_73140 PN= PN-EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3go2(zE sToŻKlEM 24sT l PlERŚclEN|EM UsZczELNlAJĄcYM)
ELEMENw HYDRAULlKl zŁĄczNEJ
DN_19/M30X2 PoD RURKĘ D-20 PN-73'l40 PNPN-EN 8434_1 DlN 39o1 DlN 3go2 (zE sToZKlEM 24sT l PlERŚclENlEM UszcZELNlAJĄcYM)

KoŃcówKA ZAclsKANA KĄToWA clĘZKA DKos-gg
ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄczNEJ

KoŃc-WKA zAclsKANA KĄToWA clĘŻKA DKos-go

148

=

REDUKCYJNA STANDARD DN31

9

1

-1

9-K

ffiDU2XoPLoToWEGosTANDARDDN19(20)oPRAWKA+KoNcoWKA
806-1 43_'l +2

ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ
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149

KoMPLET ZAclsKANY PRZEWoDU 2XoPLoToWEGo STANDARD DN25 oPRAWKA+KoŃCÓWKA
1 44-1 +2 ELEMENTY HYDRAULlKl zŁĄcZNEJ

150

KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 2XOPLOTOWEGO STANDARD DN31
806-145-1 +2 ELEMENTY HYDRAULlKl ZŁĄczNEJ

151

MOTYLEK DWUSTRONNY TPOl

152

806-

200,000

kompl.

200,000

kompl.

40,000

szt.

oBEJMA Q 300 TPo15-01.000/9

10,000

szt.

'153

oBEJMA Q 250 rP01s-)1.021

10,000

szt.

154

PRZEWÓD METALoWY TP021 -09.005/j

20,000

szt.

(32)

OPRAWKA+KONCOWKA

6-01.OOO

11

ll. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe;

1.

oferowany przedmiot zamÓwienia musi byc fabrycznie nowy , wolny od wad prawnych i nie
naruszaĆ praw majątkowych osob trzecich oraz musi byc zgodny ze złoŻoną ofertą
przetargową'

W

2.
3.
4'
5.

przypadku wystąpienia przez osobę trzecią

z

jakimkolwiek roszczeniem przeciwko

ZamawiĄącemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamÓwienia praw tej
osoby, w tym praw wynikających z tytułu własnoŚci przemysłowej, Wykonawca zobowiązany
jest do poniesienia (zwrotu ZamawiĄącemu) wszystkich kosztÓw i wydatkÓw ztymzwiązanych,
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktorych prawa
zostały naruszone.
Oferowany przedmiot zamowienia musi byc fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Zamawiający Żąda zaoferowania wyrobu do
skompletowania, ktÓrego uzyto wyłącznie materiałow nowych, czyli takich, ktÓre nie były
remontowane, regenerowane i uŻywane'
CzęŚcizamienne będące przedmiotem zamÓwienia są przeznaczone do stosowania
w podziemnych wyrobiskach zakładów gÓrniczych zagroŻonych wybuchem metanu i pyłu
węglowego'
Zamawiający dopuszcza moŻliwoŚc składania ofert rÓwnowaŻnych. RÓwnoważnośc części
dotyczy zarÓwno funkcji, właściwoŚcijak i sposobu montaŻu (gabaryty, rozmieszczenie
otworÓw mocujących , przyłączy, itp.) tzn. podłączenie częścizamiennej rÓwnowaznej nie
moŻe Wymagac zastosowania dodatkowych adapterÓw lub ingerowania w konstrukcję
maszynylurządzenia.
Zamawiaiacv dopuszcza moŻliwoŚc złoŻenia ofertv na dostawe nastepuiacvch kategorii cześci
zamiennvch:

1)

2)

3)

oryginalne częścizamienne - podzespoły i częścizamienne wykonane wg rysunku oraz
dokumentacji, zgodnie z ktorą Producent maszyny l urządzenia wykonał maszynę /
i ujęte w wykazie częścizamiennych będącym integralnym
urządzenie
składnikiem DTR/|nstrukcji uzytkowania,
katalogowe częścizamienne - podzespoły i częŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz
dokumentacji innego podmiotu (producenta podzespołu / częŚci zamiennej) niŹ Producent
maszyny l urządzenia, zastosowane W maszynie l urządzeniu oraz ujęte przez Producenta
maszyny l uządzenia w wykazie częścizamiennych będącym integralnym składnikiem DTR
/ instrukcji uzytkowania, ze WSkazaniem katalogu wyrobÓw producenta przedmiotowej częŚci
zamiennej,

ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamlennych - podzespoły i częŚci
zamienne, równowaŻne z oryginalnymi częściami zamiennymi, wykonane przez inny
podmiot niz:

-

Producent maszyny lurządzenia,

- Właścicieldokumentacji (niebędący producentem maszyny l urządzenia), zgodnie zklorą
Producent maszyny l urządzenia wykonał maszynę l urządzenie,

-

Podmiot posiadający upoważnienie do produkcji oryginalnych częŚci zamiennych na
dokumentacji, zgodnie z ktÓrą Producent maszyny l urządzenia wykonał
maszynę lurządzenie.
Ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych wykonane są Wg rysunku i
własnej dokumentacji oraz poddane ocenie zgodności ich właŚciwości z wymaganiami
i przepisow, potwierdzonej stosownym ceńyfikatem wydanym
stosownych norm
(odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące /

4)

podstawie

jed nostki notyfikowane.

ceńyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych - podzespoły i częŚci
zamienne, rÓwnowazne z katalogowymi częŚciami zamiennymi, wykonane przez inny
podmiot niŻ Producent katalogowych częŚci zamiennych.
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Ceńyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych wykonane są Wg rysunku i
własnej dokumentacji oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właściwoŚci z wymaganiami
i przepisow' potwierdzonej stosownym ceńyfikatem wydanym
stosownych
(odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące /

norm

jed nostki notyfikowane.

oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiaiącego :

il1.

1.
1.

2.
3.

oświadczenia i dokumentv które należv załaczvó do ofeńv:

Wykaz parametrÓw techniczno - uzytkowych oferowanego przedmiotu zamÓwienia, spełnienia
wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentÓw potwierdzających spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań okreŚlonych przezZamawiającego - zgodnie zZałącznikiem Nr 3 do

slwz.

oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, iŻ oferowany wyrob spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiejw zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobisłach zakładÓw gorniczych w warunkach istniejących zagroŻeń' _ zgodnie z Załącznikiem nr
5

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez przedmiot oferty w zaleŻnoŚci od oferowanej
kategorii części zamiennych (*jeżeli dotyczy)''
a) w przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennych Producenta maszyny lurządzenia,
której / którego przedmiot zamówienia dotyczy:
- oŚwiadczenie Wykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, oryginalnymi częściami
zamiennymi Producenta maszyny urządzenia, ktorej / którego przedmiot zamÓwienia dotyczy_
zgodnie zewzorem Załącznika Nr 1a do slWZ- wypełnia Producent maszynylurządzenia
bfw przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennych produkowanych przez WłaścicieIa

l

dokumentacji, zgodnie z ktorą wykonano maszynę l urządzenie, której /którego przedmiot
zamówienia dotyczy lub podmiot posiadający upoważnienie do ich produkcji na podstawie w/w
dokumentacji:
- oŚwiadczenie Wykonawcy, Że oferowane częścizamienne są nowymi, oryginalnymi częŚciami
zamiennymi produkowanymi przez WłaŚciciela dokumentacji, zgodnie z ktÓrą została wykonana
maszyna l urządzenie, której / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub podmiot posiadający
upowaznienie 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 ktorą wykonano maszynę /
uzĄdzenie' ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamówienia dotyczy- zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 1c do
SIWZ
c) w pzypadku oferowania katalogowych częścizamiennych zabudowanych w maszynie /
urządzeniu i ujętych przez Producenta maszyny I urządzenia w DTR/ lnstrukcji użytkowania:
- oświadczenie Wykonawcy, ze oferowane częŚci zamienne są nowymi, katalogowymi częściami
zamiennymi zabudowanymi w maszynie l urządzeniu, ktÓrej / ktorego przedmiot zamówienia
dotyczy i ujętymi w DTR / instrukcji uŻytkowania - zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 1d
przypadku
oferowania ceńyfikowanych zamienników oryginalnych lub katalogowych części
d)w
zamiennych:
- oŚwiaóczenie \Ą/ykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, ceńyfikowanymi
zamiennikami oryginalnych lub katalogowych częścizamiennych maszyny luządzenia, ktÓrej /
ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy- zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 1e i/lub f
- oświadczenieProducenta certyfikowanych zamiennikow oryginalnych lub katalogowych częŚci
zamiennych potwierdzające rÓwnowaznoŚć produkowanych częścizamiennych z oryginalnymi
lub katalogowymi częŚciami zamiennymi maszyny lurządzenia' ktorej / ktorego przedmiot
zamowienia dotyczy, wskazujące zakres ich zastosowania w ŚciŚle okreŚlonym rodzĄu maszyny
l urządzenia t.j. w kombajnach chodnikowych - określonego producenta stosowanych w
podziemnych zakładach gorniczych;
- wskazujące zakres ich zastosowania w ŚciŚle określonym rodzaju maszyny l urządzenia zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 19 i/lub 1h;
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- stosowne ceńyfikat(y) potwierdzający/e zgodnoścwłaŚciwoŚci oferowanych częścizamiennych z
wymaganiami stosownych norm i / lub przepisÓw, wydany(e)(odpowiednio do przedmiotu
ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki ceńyfikujące /jednostki notyfikowane, wskazujący(e) co
najmniej zakres ich zastosowania w okreŚlonym rodzaju maszyny l urządzenia
1) DTR / lnstrukcja uzytkowania (stosowania) oferowanych częŚci zamiennych zawierająca m.in.
opis oraz rysunki umozliwiające identyfikację ceńyfikowanego przedmiotu zamówienia i
potwierdzające możliwoŚÓ zastosowania oferowanej częŚcizamiennejw maszynielurządzeniubez
konieczności zastosowania dodatkowych adapterÓw lub ingerowania W konstrukcję
maszynylurządzenia'
W przypadku gdy ofertę składa Wykonawca nie będący producentem maszyny/urządzenia.
,

UWAGA!
Na częŚci zamienne będące elementami składowymi podzespołu' ktÓry posiada ceftyfikat, nie
Wymaga się dodatkowych certyfikatow, jeŻeli z dokumentÓw złoŻonych wraz z ofełtą jednoznacznie
wynika, Że ceftyfikowany podzespoł składa się z tych elementÓw'
4) W kazdym przypadku, o ktorym mowa w pkt. a), b)' c) i d)' gdy ofertę składa Wykonawca nie będący
producentem:

- oŚwiadczenie Producenta oferowanych częŚci zamiennych o zapewnieniu dostaw oferowanych
częścizamiennych w okresie nie krotszym niż okres trwania umowy - zgodnie ze wzorem Załącznika
Nr 1i,
*

Producent wvpełnia tvlko Załacznik nr 1a do S|WZ

Uwaga:

a)
b)

Certytikat(y) przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być waŻne w dniu składania
ofert.
W przypadku braku ważnościzłożonegoWraz z ofeńą ceńyfikatu(Ów) na cały okres realizacji
zamÓwienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek
41-905 Bytom Dział Logistyki Materiałowej aktualny/e _ obowiązujący/e
ul. Konstytucji
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c)

ceftytikat(y)' Dostarczony/e certytikat(y) muszą dotyczyÓ wyrobu zaoferowanego przez
Wykonawcę w ofercie
W przypadku wyboru ofefty Wykonawcy, ktory przedstawił dokument, ktÓry stracił waŻnośÓ po
wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu(ow) zgodnie z pkt. b)'
zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
W przypadku gdy wykonawca przedstawi aktualne -obowiązujące certyfikaty i dopuszczenia
wystawione w oparciu o normy wycofane lub zastąpione ,Zamawiający dopuści taką ofeftę pod
warunkiem obowiązywania tychŻe norm w dniu wystawienia certyfikatu /dopuszczenia przez
.

u powaŻ n

ion ą jed n ostkę ce rtyfi kującą

!V. Wymagane dokumenty, które

.

należy dostarczyć wrazz przedmiotem zamówienia

1. Prry każdej dostawie:
1) dokument dostawy (WZ),
2) Świadectwo jakościwyrobu,
3) dokumenty gwarancyjne,
4) deklaracja zgodności.

KWK

N^L

t,' ..

Piot,-.t1'l

-7

Działu tl

Główny Mt

| ,,,,"znego
'|"s._Dołowych
ilłept'ol

Sekretarz Kom

isji:

Betyna Zedlewska

DoPo2

str.

2

1

Nr

OKOKS

P

s_4.

Załącznik Nr 1a do SIWZ

Miejscowośc:

, dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oświadczenie:
Adres siedzibY:

ośWADczENlE WYKoNAWSY oFERUJĄcEGo 9RYGINALNE czĘŚc! ZAMIENNE
PRzEEiMloT zAMoWlENlA
PRoDUcENTA MA52YNY / URzĄDzerun, ńr'óńel l xronEco

DOTYCZY

oferowane
Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam,Że częścizamienne
.... formularza ofeńowego' są nowymi, oryginalnymi
w pozycjach nr .........'

częściamizamien nymi produkowanymi pr:zezi

wpisać nazwę producenta częŚcizamiennych
ujętymi w DTR / instrukcji uzytkowania maszyny

l

oraz adres siedziby

urządzenia, ktorej / ktorego przedmiot zamÓwienia

dotyczy.

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osÓb upowaznionych
do rePrezentowan ia WYkonawcY)

_

podzespoły i częścizamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji,
wykazie części
zgółnie z ktÓrą Producent maszyny / urządzenia wykonał maszynę / urządzenie i ujęte w
zźmiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji użytkowania

*oryginalne części zamienne

slr.22
Se kretarz Kom isii : B etyn a

zedlewska

s.A
Załącznik Nr 1b do S|WZ

MiejscowoŚc:

,

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oświadczen ie
Adres siedziby

oŚWlADczENIE WYKoNAWcY oFERUJĄcEGo oRYGINALNE czĘŚcI ZAM|ENNEPRoDUKoWANE PRzEz WŁAŚclclELA DoKuMENTAGJ!, -zGoDNlE z KTORĄ WYKONANo
MASZYNĘ/URzĄDzEN!E LUB PoDMloT PoslADAJĄcY UPoWAŻNlENlE Do IcH PRoDUKGJl
NA PODSTAWIE WW DOKUMENTACJI
Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że częścizamienne oferowane
formularza ofeńowego są nowymi, oryginalnymi
w pozycjach nr .........
częściamizamiennymi produkowanymi przez Właścicieladokumentacji, zgodnie z którą
została wykonana maszyna /urządzenie, której/którego przedmiot zamówienia dotyczy Iub
podmlot posiadający upoważnienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacjit.j.:

wpisac nazwę producenta części zamiennych oraz adres siedziby

(pieczęc i podpis/y osoby/osÓb upoważnionych
do reprezentowan ia WYkonawcY)

*

oryginalne częścizamienne _ podzespoły iczęścizamienne wykonane wg rysunku oraz
dók|umentacji, zgodnie z ktorą Producent maszyny / urządzenia wykonał maszynę / urządzenie i
ujęte w wykóziiczęŚci zamiennych będącym integratnym składnikiem DTR / instrukcji użytkowania

*) Równoważne z oryginatnymi elementami złącznymi hydrauliki sterowniczej - certyfikowane elementy
złączne hydrauliki sterowniczej równoważne z oryginalnymi elementami złącznymi hydrauliki

stórownićzej ujętymi w Specyfiiacji lstotnych Warunków ZamÓwienia, vvykonane wg włas1ej dokumentacji

przez podmiót ińn'y niż Próducent elementÓw ujętych w Specyfikacji lstotnych Warunkow 7amówienia lub jego
'upoważniony
z
przódstawiciel, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodności ich właściwości
funkcji,
zarowno
dotyczy
elementÓw
przepisów.
Równoważność
wymaganiami obowiązujących norm i
właśc|wościjak i sposobu montażu (gabaryty' rozmieszczenie otworów mocujących, pzyłączy, itp.) tzn.
podłączenie elementu równowaŻnego nie może wymagać zastosowania dodatkowych adapterów

str. 23
Sekreta z Kom i sji:

B etyn

a Zed lewska

Załącznik Nr 1c do S|WZ

MiejscowoŚc:

, dnia

Nazwa Producenta składającego oświadczenie

:

Adres siedziby

oŚWADczEN lE PRoDU cENTA czĘŚcl zAMl EN NYc H PoTWl ERDZAJĄcE PRAWo
Do PR9DUK6Jl oRYGlNALNY6H czĘŚcl zAMlENNYcH* NA PoDsTAWlE
DoKU MENTACJ l, zGoDN lE z KToRĄ vVYKoNANo MAszYN Ę/U RzĄDzEN E'
KTOREJ/KTOREGO PRZEDMIOT ZAMOW!ENIA DOTYCZY
I

Uprawniony do reprezentowania Producenta oferowanych częścizamiennych oświadczam, Że'.
oferowane w niniejszym postępowaniu częścizamienne są oryginalnymi częŚciamizamiennymi
**)
produkowanymi na podstawie doku mentacji, ktorej jestem WłaŚcicielem,
są oryginalnymi częściamizamiennymi
E oferowane w niniejszym postępowaniu częŚcizamienne
**)
produkowanymi na podstawie upowaznienia.

E

pieczęĆ i podpisy osoby
pod miotu

**

osÓb upowaŻnionych do repreze ntowania
składającego oŚwiadczen ie

/

zaznaczyó właściwe

oryginalne częścizamienne - podzespoły i części zamienne wykonane wg rysunku oraz
dokuńentacji , zgodnie zktÓrąProducent maszyny l urządzeniawykonał maszynę./ urządzeniei
ujęte w wykózie ózęŚci zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowania

*

*) Rownoważne z oryginalnymi elementami złącznymi hydrauliki sterowniczej - certyfikowane elementy
złączne hydrautiiiśterowniczej równoważne z oryginalnymi elementami złącznymi hydrauliki sterowniczej
ujćtymiw Specyfikacji tstotnych Warunkow Zamowienia, wykonane wg własnejdokumentacji pnez podmiot
ińili niz próauóent eiementów ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków ZamÓwienia lub jego upoważniony
z wymaganiami
przedstawicie!, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodności ich właściwości
'obowiązującycń
norm i p|zepisÓw' Równoważnośćelementów dotyczy zarówno funkcji, właś.ciwościjak
i sposóni montażu @abaryiy, rozmieszczenie otworów mocujących, pnyłączy, itp.) tzn. podłączenie elementu
równoważnego nie może wymagać zastosowania dodatkowych adapterÓw

str.24
Sekreta rz Kom isji :

B etyn

a zedlew ska

Nrs

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

PRZZI3029

Załącznik Nr ld do SIWZ

Miejscowośc:

,

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

oŚWlADczENlE WYKoNAWGY oFERUJĄcEGo
KATALoGoWE czĘŚcl zAMlENNE
Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam, Że'. Że części zamienne oferowane
'.... formularza ofertowego są nowymi, katalogowymiczęŚciami
zamien nymi, prod ukowa nY mi Pzez'.

w'pozycjailr

nr.'.''.

wpisac nazwę producenta częŚcizamiennych oraz adres s iedziby
zabudowanymiw maszynie t urządzeniu, ktorej/ ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy i ujętymi
w DTR / instrukcji uŻytkowania ( jeżeli dotyczy).

pieczęc i podpisy osoby / osÓb upowaŻnionych do reprezentowan ia WYkonawcY

-)Katalogowe częŚci zamienne
- podzespoły i częŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz
obrumeńtac;i innego podmiotu (producenta podzespołu / części zamiennej) niŻ Producent maszyny /
urządzenia, źastosówane w maśzynie lurządzeniuoraz ujęte przez Producenta maszyny lurządzenia
w wykazie częścizamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji UŹytkowania, ze
wskózaniem katalogu wyrobÓw producenta przedmiotowej częŚci zamiennej np. ZawÓr zwrotny
nabojowy TJZZD 06-11/15 katalog PONAR-WADOWICE S.A.

str. 25
Sekretarz Kom

isji:

Betyna Zedlewska

P

Załącznik nr 1e

MiejscowoŚć:

,

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oŚwiadczenie
Adres siedziby

ośwlłoczENlE WYKoNAWcY oFERUJĄc EGo c ERTYFIKoWAN

.RYGINALNY.H

czĘŚc!ZAMIENNY.H

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam

nr...

,

E zAMlEN

N

lKl

-

Że częścizamienne oferowane

formularza ofeńowego są nowymi, certyfikowanymi
zamiennikami oryginalnych częścizamiennych maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot

w'pozycjjch

zamowien ia dotyczy, produ kowany mi przez:

wpisaÓ nazwę producenta częścizamiennych oraz adres siedziby

pieczęc i podpisy osoby / osob upoważnionych do reprezentowania \A/ykonawcy

-) Certyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych - podzespoły i częŚci zamienne,

rÓwnowaŻne z oryginalnymi, wykonan e przez inny podmiot niz:
- Producent maszyny l urządzenia,
- Właścicieldokumentacji (niebędący producentem maszyny l urządzenia), zgodnie zktÓrąProducent
wykonał maszynę l urządzenie,
- podmiot posiadający upowaŻnienie do produkcji oryginalnych częŚci zamiennych na podstawie
dokumentacji, zgodnie zktorąProducent maszyny l urządzeniawykonał maszynę l urządzenie'
Certyfikowańe żamienniki oryginalnych częścizamiennych wykonane są W9 rysunku i własnej
dokumentacji oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właŚciwości z wymaganiami stosownych norm i
przepisÓw, fotwierdzonej stosownym ceńyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji)

pzez

akredytowan e jed nostki certyf kujące
i

/

jed

n

ostki

n

otyf i kowane.

str. 26
Sekreta rz Kom isii :

B etyn

a Zed lewska

29

r

Załącznik nr 1f
dnia

MiejscowoŚc
Nazwa Wykonawcy składającego oŚwiadczenie:
Adres siedziby:

ośwnoczEN lE WYKoNAWcY oFERUJĄc EGo c ERTYFIKoWAN
KATALoGoWYCH czĘŚcl zAMlENNYCH

E zAMlEN NIKI

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam , Że częścizamienne oferowane
... .. formularza ofeńowego są nowymi, ceńyfikowanymi zamiennikami
w pozycjach nr ... .
katalogowych części zamiennych maszyny l uządzenia, ktÓrej/ ktÓrego przedmiot zamówienia
dotyczy, produkowanY mi Przez:

'.

wpisac nazwę producenta części zamiennych oraz adres siedziby

pieczęc i podpisy osoby / osÓb upowaŹnionych do reprezentowan ia WYkonawcY

-) Certyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych - podzespoły l częścizamienne,

katalogowymi częściimi zamiennymi, wykonane przez inny podmiot niz Producent
katalogowych części zamiennych.
rÓ*nowarne

z

Ceńyfikowane zimienniki kalalogowych częŚci zamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej
dokumentacji oraz poddane ocen-ie zgodności ich właściwościz wymaganiami stosownych norm i
przepisow, potrruierdionej stosownym ceńyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji)
przez akr edytowa n e jed n ostki ce ńyf kujące / jed nostki notyfi kowa ne.
i

str.27
Sekreta rz Kom isii:

B etyn

a zed lewska

WEGLOKOKS KRAJ S.A

Nr sorawv PRZz/3n29

Załącznik nr 19
dnia

MiejscowoŚc:

Nazwa podmiotu składającego oŚWiadczenie (Producenta ceńyfikowanych częŚcizamiennych)

Adres siedziby

oŚWADczEN IE PRoDUcENTA cERTYFlKoWANYGHZAMlEN
czĘscl zAMlENNYcH

N

lKoW oRYGlNALNYGH

Uprawniony do reprezentowania Producenta certyfikowanych częŚcizamiennych oświadczam, Że
nowe,
1'' Przedmibtem oieńy są produkowane przez podmiot, ktÓry reprezentuję, fabrycznie
ceńyfikowane zamieńnikioryginalnych częŚci zamiennych ujętych w DTR / instrukcji
uzyikowania maszyny t urządzenia, xtorej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy, ktÓre mogą
być stosowane w:

nalezy wpisac rodzaj urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych produkcji

nalezy wpisac producenta maszyny l urządzenia
posiadane
2' ZgodnoŚc oferowanych częŚciz odpowiednimi normamibądŻ dyrektywami potwierdzają
(odpowiednio bo przedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki

certltit<aty wydane
ceńyfikujące / jednostki notyfikowane.
w
3. RÓwnbwazńośc (zamienńoŚc) oferowanych częŚci z oryginalnymi częŚciamizamie'nnymi ujętymi
dotyczy,
przedmiot
zamÓwienia
DTR / instrukcji uzytkowania maszyny l uiządzenia, ktorej / ktÓrego
zgodnie z załącznikiem będącym ińtegralną częściąniniejszego oŚwiadczenia, została potwierdzona
przez nas stosownymi obliczeniami oraz badaniami.
4. Stosowanie oferowanych częścizgodnie z ich przeznaczeniem (zakres zamienności, o ktorym
mowa

w ust. 3 niniejszego oŚwiadczenia) nie spowoduje obnizenia poziomu bezpieczeństwa maszyny /
irządzenia, w ktÓiej / ktorym będą zastosowane, jak rÓwniez nie spowoduje wytworzenia nowej
maszyny lub urządzenia'
s. ofórowane częsci zamienne mogą byc stosowane w podziemnych wyrobiskach gorniczych
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
pieczęc i podpisy osoby / osÓb upowaŻnionych do reprezentowania Producenta
certyfikowanych częŚci zamiennych

-) Certyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych - podzespoły i częŚci

zamienne,

rbwnowazne z oryginalnymi, wykonan e przez inny podmiot niz:
- Producent maszyny l urządzenia,
- WłaŚciciel dokumentacji (ńiebędący producentem maszyny l urządzenia), zgodnie zktórą Producent
wykonał maszynę l urządzenie.
-'poomiot pośia,ia;ą"yupowaŻnienie do produkcji oryginalnych częŚci zamiennych na podstawie
dokumentacji, zgoóńió .żtorąProducent maszyny t urządzeniawykonał maszynę l urządzenie
ó"rtytlto'"ńe iamienniki oryginalnych częścizamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej
dokumentacji oraz poddane óJenie żgodnościich właŚciwoŚci z wymaganiami stos-ownych norm i
przepisow, potwierdionej stosownym óeńyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji)

'pzez

akr edytowan e jed nostki ceńyfi kujące / jed

n

ostki

n

otyf i kowa

n

e.

str. 28
Sekretarz Komisii: Betyna Zedlewska

str. 29
Sekretarz Komisii: Betyn a Zedlewska

s
lntegralna częśÓ Załącznika nr'lg

częściami
Potwlerdzenie równoważności(zamienności) oferowanych częściz 9r{gjl1lnymi, przedmiot
którego
/
której
t
urządzenia,
maszyny
uzytrowania
uiŃńi w DTR l instiutc;i
zamówienia dotyczy

L.p.
wg

formularza

Nazwa częścizamiennej
według formularza ofeńowego

Nr rysunku
producenta części
zamiennei
oryginalnej

Nr rysunku
równoważnei
częścizamiennej

Nr
ceńyfikatu

,l

2
3

4.
5.
6
7

I
9.

10.

11.
12
13.

14.
{5.
16.

17.
18
19.

20.
21

22

23.
24.
25.

pieczęc i podpisy osoby / osob upowaŻniony ch do reprezentowania Producenta
ceńyfikowanych częŚci zamiennych

str. 30
Sekretarz Kon

isii :

Betyna Zedlewska

Nr sprawv:

PRZZI3029

WEGLOKOKS KRAJ S.A.
Załącznik Nr 1h do SIWZ
dnia

MiejscowośÓ

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie (Producenta certyfikowanych częŚcizamiennych):

Adres siedziby

oŚWIADczEN l E PRoDUGENTA GERTYFIKoWANYGH zAMlEN

czĘŚclzAMlENNYcH

U

-

N

lKoW KATALoGovuYcH

prawn iony do reprezentowan ia Prod ucenta ceńyfikowanych częŚci zamien nych

oświadczam, ze:
'l. Przedmiotem ofeńy są produkowane przez podmiot, ktory reprezentuję, fabrycznie nowe,
ceńyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych ujętych w DTR / instrukcji uŻytkowania
maszyny l urządzenia, ktorej/ ktorego przedmiot zamówienia dotyczy, ktÓre mogą
być stosowane w:
należy wpisac rodzaj urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych produkcji

naleŻy wpisac producenta maszyny

l urządzenia

2. ZgodnoŚĆ oferowanych częŚciz odpowiednimi normami bądŹ dyrektywami potwierdzają posiadane

ceńyfikaty wydane (odpowiednio

do

przedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki

/ jednostki notyfikowane.
3' Rownowaznośc (zamiennoŚc) oferowanych częściz katalogowymi częściami zamiennymi ujętymi
w DTR / instrukcji uŻytkowania maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy,
zgodnie
zzałącznikiem będącym integralną częŚcią niniejszego oświadczenia, została potwierdzonaplzeznas
stosownymi obliczeniami oraz badaniami.
4. Stosowanie oferowanych częścizgodnie z ich przeznaczeniem (zakres zamiennoŚci, o ktÓrym

certyfikujące

mowa

w ust. 3 niniejszego oŚwiadczenia) nie spowoduje obniżenia poziomu bezpieczeństwa maszyny /
uządzenia, w ktorej / ktorym będą zastosowane, jak rowniez nie spowoduje wytworzenia nowej
maszyny lub urządzenia.
5. oferowane częŚcizamienne mogą byc stosowane w podziemnych wyrobiskach gorniczych
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

pieczęc i podpisy osoby / osÓb upowaŻnionych do reprezentowania Producenta ceńyfikowanych
częŚci zamiennych
-) Ceńyfikowane zamienniki katalogowych częŚcizamiennych - podzespoły i częŚci zamienne,
rÓwnowaŻne z katalogowymi częściamizamiennymi, wykonane przez inny podmiot niż Producent

katalogowych częścizamiennych.
Ceńyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej
dokumentacji oraz poddane ocenie zgodności ich właŚciwościz wymaganiami stosownych norm

i

przepisÓw, potwierdzonej stosownym ceńyfikatem wydanym (od powied n io do przedmiotu
certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące / jednostki notyfikowane.

(pieczęc i podpisy osoby / osÓb upoważnionych do
reprezentowan ia pod miotu składającego oświadczen ie)
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lntegralna częśó Załącznika nr'lh
Potwierdzenie równoważności (zamienności) oferowanych częścizkatalogowymi częściami
zamiennymi ujętymiw DTR / instrukcji użytkowania maszyny l urządzefia, której / którego
przedm iot zamówien ia dotyczy

L.p.

wg
formularza

Nazwa częścizamiennej

według formuIaza ofeńowego

Nr rysunku
producenta części
zamiennej
katalogowej

Nr rysunku
równoważnej
częścizamiennej

Nr
ceńyfikatu

1

2.

3.
4.
5.
6.
7

L
9
10.
11

12
13

14.
15
16.
17
18
19.

20
21

22

23.
24
25

pieczęc i podpisy osoby

Sekreta rz Ko m isji :

B etyn

a Zed lewska

/ osob upowaŻnionych do reprezentowania Producenta
certyfikowanych częŚci zamien nych
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Załącznik Nr 1i

Miejscowośc:

,

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie:

Adres siedziby

oŚWnDczEN!E

!
!
!
!
!

Producenta oryginalnych częścizamiennych będącego producentem maszyny l urządzenia,
ktorej /ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub jego upowaŻnionego Przedstawiciela *)**)
Producenta oryginalnych częścizamiennych będącego WłaŚcicielem dokumentacji, zgodnie z
ktorą wykonano maszynę l urządzenie, ktorej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub
posiadającego upoważnienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji,*)
Prod ucenta katalogowych częścizamien nych, *)
Producenta ceńyfikowanych zamienników oryginalnych częścizamiennych, *)
Prod ucenta ceńyfikowanych zamlen n i ków katalogowych częścizamien nych. *)
Uprawniony do reprezentowania Producenta oferowanych częścizamiennych oświadczam, że
zapewniam Wykonawcy:

wpisac nazwę Wykonawcy składającego ofertę oraz adres siedziby

!

realizację dostaw oryginalnych częŚci zamiennych ujętych w DTR / instrukcji uŻytkowania maszyny /
urządzenia ktÓrej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy, w okresie nie krÓtszym niŹ okres tnłania
umowy,*)

f]realizację dostaw katalogowych częŚci zamiennych 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 trwania umowy,*)
realizację dostaw certyfikowanych zamiennikow oryginalnych częŚcizamiennych ujętych w DTR /
instrukcji uzytkowania maszyny l urządzenia, której / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy w okresie
nie krÓtszym niŻ okres trwania umowy'*)
realizację dostaw ceńyfikowanych zamiennikÓw katalogowych częścizamiennych ujętych w DTR /
instrukcji użytkowania maszyny l urządzenia, ktÓrej/ ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, w okresie
nie krotszym niŹ okres tnłania umowy.*)

pieczęc

i

podpisy osoby

oŚwiadczenie

/

osÓb upowaznionych do reprezentowania podmiotu składającego

UWAGA!

1. \A/ykonawca oferujący oryginalne częŚcizamienne maszyny l urządzenia, ktÓrej/ ktorego przedmiot
zamÓwienia dotyczy, będący zarazem producentem tej maszyny lub urządzenia, w przypadku, gdy do
produkcji maszyny lub urządzenia stosuje katalogowe częŚci zamienne, zwolniony jest ze składania
oświadczenia producenta katalogowych częŚcizamiennych o zapewnieniu dostaw.
2. ZłoŻenie oświadczenia przez upoważnionego Przedstawiciela Producenta musi byc poparte
pisemnym upowaznieniem Producenta do działania w jego imieniu.

*|zaznaczyó właściwe
**)
UpowaŹniony przedstawiciel (definicja) - naleŻy przez to rozumieÓ osobę tizyczną lub prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowoŚci prawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym upoważnionąprzez
sekretarz Komisji: Betyna

zedlewska

str' 33

P

KRAJ

producenta na piśmiedo 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 pÓŹn. zm.).
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Załącznik nr 2 do SIWZ
DaE:,,..........,..,,.,....,

Num.l

pcĘpe.nlri

z.Ę.nlk nr:2

PRzzl3029

FORMULARZ OFERTOWY

tĘkonawca
Pełm nazwa wykonaWcy
Forma prawna
sledzlba WykonaWcy (adreś)
Kral
Kod pmztowy', mlasto

Ptrzta
Wo'ieWództrc
NIP

REGON

uCzestnlcy KonsorCJum oeżell dotyczy)
Nazwa Rrmy

/

forma prawm

Adres si€dziby

NIP /

REGON

NIP:

Lider:

REGON:
NIP:

UcŻestnlk:

REGON:

NlPi

Uczestnlk:

REGON:
NIP;

Uczestnik:

REGON:

Osoba

lmlę l nazwlsko

Adres e-mall

Telefon

prowadząca postępowanle
upoważnlona do składanla
ofertw aukcji

ofena do:
WĘGtoKoKs KRĄ sPótKAAKCYJNA
z iledzlbą w:
{1-9'|o Plekar' śląśld€ ul. Gen.J€ne8oaętka
Ógłośzenlem Postępowanla o Udzlelenle zamóWi€nla W tryble postępowanle nlepubllzne - przetory nleo4ranlaony ptj
zląCznych hydraullkl st€rilnlcz€J
dla potueb wĘGLoKoKs (RĄ s.A. KwK Bobrek.Plckary w2022 n(8i mat' 295.17).
przedmIotu zamóWlenia zgodnle z Wymaganlami określon)m| przez zamawiając€go w specyfikacji lstotny(h Warunków zamówienla za
cenę:

w ŻWlązku

2

DottEwa.lem€ntów
of€rujemywykondnle

Strcna

Sekretarz Kon

isji:

Betyna Zedlewska
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Nr sorawv: PRZZI3O29

Dab: .......,.,,...--,.-.,
Numer

Pctępwgnl.: Pnzzl3029

częśćzamótYlenla nr

zelącznlk nr:2

zLĄczKA GNtAzDowo WTY(olvA

10

zAśLEPM WTYKoWA (8/l o) DNl o s83.5.29B
ELEMENw HYDMULlKl zŁĄczNE|

znśrtprłvwyxowe

1.3

DN1 2

HYDMULlKlzącZNE'

1.4

583-5_29c ELEMENTY

zAśLEPKA WTYKoWA DN1 9 (20) s83_5.29E ELEMENTY

HYDMULlKlzączNEl

zAśLEPKĄ MYKoWA DN31 (32) 583.5.29G ELEMENTY

1.5

VAT

wańość

wartość
brutto

netto

szt

zl

zl

400,000 szt.

zl

zl

zl

150,000 szt.

zl

zł

zl

100,000 szt.

zł

zl

zl

50,000 szt.

zl

zl

zl

zl

zl

50,000

zŁĄczNEl
1,2

netto

z DtAwlKlEM

(Fl=3MM) 583_1 B21B DŁ ELEMENTY HYDRAULlKl

1.1

CenaJedn.

llość

1

HYDMUtlKlzączNEJ

1.5

KoMPLET 5KRĘCANY PRzEWoDU zxoPtoToWEGo
STANDARD DN1 0 oPRAWA+KoŃcÓwKA
s83-5100B1 +2 ELEMENrY HYDMUtlXl zączNEJ

80,000 kompl.

1.7

KoMPLET sKRĘCANY PRzEWoDU 2XoPLoToWEGo
STANDARD DN1 2 oPMWM+KoŃCÓWKA s83_5_
l00c1 +2 ELEMENIY HYDRAULlKl ZączNEJ

30,000 kompl.

zl

zl

zl

1.8

KoMPLET 5KRĘcANY PRŻEwoDU łoPtoToWEGo
STANDARD DN1 9 (20) opMWKA+KoŃcÓW(A s83_5_
1 00E1 +E2 ELEMENTY HYDMULlKl zŁĄczNEJ

40,000 kompl.

zl

2ł

zl

1.9

KoMPLET sKRĘCANY PRzEWoDU 2xoPLoToWEGo
sTANDARD DN25 oPRAWKA+KoŃcÓWKA 583.5.
00F1 +2 ELEM ENTY HYDRAUtlK| ztĄczNEl

40,000 kompl.

zł

30,000 kompl.

zl

Żł

zl

szL

zł

zl

zl

1 500,000 szt.

zl

zł

zl

100,000 szt.

zł

zl

zl

10,000 szt.

zł

zł

zl

600,000 szt.

zl

zl

zl

600,000

szt

zł

zl

zl

200,000

szL

zI

Żl

zl

zl

'1

1

.10

l(oMPtET sKRĘcANY PRŻEWoDU 2XoPtoToWEGo
STANDARD DN3l (32) oPRAWKA+KoŃcÓWKA 583_5_
1

t.tI

00G1 +2 ELE|VlENTY HYDR^ULlKl

KOLANKO GNIAZDOWO WTYKOWE STANDARO DNl O
GNTAZOO pN-G-32000-r0 WTyK pN-G,3200010 DtA
WĘŹY TYPU 2sN 2sT

1.1

1

2

,13

1.14
1.15
1.16

KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DNI 2 GNIAZDO PN.

G-32000ł 2 DlA WĘŻY TYPU zsN 2sT 2sc 4sP
KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DN25 GNIAZDO PN.
G-32000_25 DlA WĘŹY TYPU 2sN 25T 2sc 4sP

cNliłzoovw 5TANDARD DN1o GNlAzDo
G32000.t0 DLAWĘŹYTYPU 25N 2sT 2sc4sP

rRÓ1rulx

PN_

GNlAzDowY 5TANDARD DN1 2 GNlAzDo PNG_32000.1 2 DLA WĘł TYPU 2sN zsT zsc 4sP

TRÓ]NlK

DNt

1

900,000

2sc 45P

KOTANKO GNIAZDOWO WTYKOWE STANDARD DNI2
GNIAZDO pN-G-32000-1 2 WTYK pN-G-32000,1 2 Dt_A
WĘŻY TYPU 2sN 2sT 25c 45P

rRÓ1rutr

1.1'l

zączNEJ

ct'lnzoowo zwĘŻKoWY sTANDARD

2/1 0/1

2

GNlAzDo PN.G_32000.1

2_1

0-1 2 DLA

WĘżY

TYPU 2SN 2ST 2SC 45P
1.18

TRÓlNlK GNliĄzoowo zWĘżKoWY sTANoARo
DNl 9/t 0/1 9 GNlAzDo PN.G.32000.1 9_l 0.t 9 DLA WĘżY
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP

80,000 szt.

zl

żl

zl

1.19

rRÓjt'ltx ctlllzoowo zWĘżKoWY sTANDARo
DN19/l 2/1 9 GNlAŻDo PN-G_3200G1 9_1 2-1 9 DLA WĘżY
TYpU 2SN 2ST 2SC 4SP

50'000 szŁ

zł

zl

zl

100,000 s2L

Żl

zł

1.20

TRÓJNlK
DN1 2/l

GNlAzDowo zWĘżKoWY sTANDARD
2 GNlAzDo PN_G-32000_1 2_l 9_1 2 DtA WĘżY

9/1

TYPU 2SN 2ST 2SC 4Sp

GNlAzoowo zwĘżKoWY z UcHEM
STANDARD DN3,I/1981 GNIAZDO PN.G.32OOO-31.19.
31 DtA WĘŹY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

80,000

szt

zl

zl

zl

GNlAzoowo zWĘżKoWY z UcHEM
STANDARD DN25t19t25 GNTAZDO pN,G.32000.25"19.
25 DLĄ WĘŻY TYPU 2sN 2sT zsc 4sP

80,000

szL

zl

zł

zl

GNlAzDowY sTANDARD DN']o GNlAzDo
pt'l.G.32ooo_t o DLA WĘŻY TYPU 2sN 25T 25c 45P

80,000 szt.

zł

zł

zl

TRóJNIK
1,21

1.22

,''
'''"

TRÓlNlK

cZwÓRNlK

Sttuna 2
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1.24

PRZETYCzKA ZWYKŁA DtA złĄczA WTYKoWEGo DN10
ODIVlIAM A PRZETYCZM PN"G.32OOO.1 O.A ELEMENTY
HYDRAULlKl zączNEJ

400,000 kg

zł

zł

zl

1.25

PRzETYczlG ZWYKł^ DLA ztĄczA WTYKoWEGo DN12
ODMIANA A PRZETYCZM PN-G.32OOO"I 2-A ELEMENTY
HYDPńULlKl zączNEJ

400,000 kg

zl

zl

zl

200,000 kg

zl

zł

zl

200.000 kg

zl

zl

zl

PRzETYczM ZWYKł.A DtA zączA MYKowEGo DN19
1,26

ODIVIANA A PRZETYCZM PN.G.32OOO"1 9.A ELEMENTY

HYDMULlKlzŁĄczNEJ
1.21

PRzETYCZKA zWYKtA DtA ZłĄczA MYKoWEGo DN25
ELEMENTY

ODIVTIANAA PRZETYCZM PN.G.32OOO.25.A

HYDMUtlKlztĄczNE'|
r.28

PRzETYczM zwYKt'A DLA zlĄczA WTYKoWEGo DN31
ODMIANA A PRZETYCZKA PN.G-32000.31.A ELEMENTY
HYDPńULlKl złĄczNE'

10ą000 k8

ŻI

zl

zl

1.29

PRzETYczKA DLA zączA WTYKoWEGo DN10
oDMlAM A łGNlAzDoWA PRz€TYczM PN_G_32000_
10-A2 ELEMENTY HYDMULlKl ztĄczNEJ

100,000 kg

zl

zl

zł

szL

zł

zI

zl

100,000 szt,

zI

zł

zl

100,000

szL

zl

zl

zł

100,000

szL

zl

zł

zl

'100,000 szL

zl

zl

zl

100,000 szt.

zl

Żl

zl

100,000 szt.

zl

zl

zl

30,000 szt.

zl

zł

zl

20,000 szt.

zl

zł

zl

20,000 szt.

zl

zl

zl

20,000 szt.

zl

zl

zl

szL

zl

zł

zl

zŁĄczM GNlAzDowA sT^NDARD
1.30

DN'19 GNlAzDo PN.
G_320oo_l 9_K pRŻEKRÓJ PoPRzEcu NY KoŁoWY DLA

WĘł TYPU zsN

25T

zsc 45P

zŁĄczKA GNlAzDoWA STANDARD DN25 GNlAzDo
1.31

2sN 2sT 2sc 4sP

zł4czKA GNlAzDowA STANDARD DN31 GNlAzDo
1.32

PN_

G_32000_25.K PRzEKRÓ' PoPRŻEczNY KoŁoWY DLA

WĘł TYPU

G'32ooo_31 -K PRŻEKRÓt

200.000

PN_

PoPMEczNY KoŁoWY DtA

wĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

ztĄczM GNlAzDoWA

1,33

PRzEclNANA Do sPAWANlA
STANDARD DN1 9 GNlAzDo PN.G.32000.1 9.K PRzEKRÓl
PoPRzEczNY KoŁoWY DtA WĘżY TYPU 2sN 2sT 2sc
45P

zt'ĄczlG GNlAzDoWA PRZEclNANA Do sPAWANlA
1.34

1.35

STANDARD DN25 GN|AZDo PN-G_32ooo"25-K PRZEKRÓJ
PoPRzEczNY KoŁoWY DtA wĘżYTYPU 2sN 2sT 2sc
45P

zączKA GNlAzDowA PRzEclNAN^ Do sPAWANlA
sTANDARD DN3l GNlAzDo PN_G32ooo_rl -r pRzexnóJ
PoPRzEczNY KoŁoWY DLA wĘżYwPU 2sN 2sT 2sc
45P
ZŁĄczKA GNlAZDoWA REDUKCYJNA sTANDARD

1.36

GNlAZDo PN.G_32000_1 0_1 2_K PRzEKRÓ]
PoPMEczNY KoŁoWY DLA WĘŹY TYPU 2sN 2sT 2sc
DN1 0/1 2

4Sp

zączKA GNlAzDowA
1.37

REDUKCYJNA

sTANDARD

DNl0/19 GNlAzDo PN.G-32000-1 0'19_K PRzEKRÓJ
PoPRŻEczNY KoLowY DLA WĘżY TYPU 2sN 2sT 2sc

45P

zączl(A GN!ĄzDowA
1.38

REDUKCYJM sTANDARD

GNlAzDo PN.G.32000.1 2.25.K PRzEKRÓJ
PoPRzEczNY KotoWY DLA WĘŻY TYPU 2sN zsT zsc
DN1 2/25

45P

1.39

zŁĄczKA GNlAzDoWA REDUKCYJM sTANDARD
DN1 2B1 GNlAzDo PN-G-32oo0-1 2_31 -K PRzEKRól
PoPRZECZNY KoLoWY DLA wĘzY TYPU 2sN 2sT 2sc

45P

ztĄczKA GNtAzDo^/A REDUKCYJM sTANDARD
1,40

DN1 9/l 2

cNlAzDo

PN_G_32000.1 }'1 2-K PRzEKRÓJ

PoPRzEcŻNY KoLoWY DLA WĘżY wPU 2sN 2sT 2sc
45P

zączKA GNlAzDoWA

1

.41

REDUKCYJNA sTANDARD
DN2s/l 0 GNlAzDo PN'G_32000-25_1 o_K PRzEKRÓJ
PoPRzEcZNY KoLoWY DLA WĘżY TYpU 2sN 2sT 2sc
45P

20,000

Strcna 3
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Nr sprawv:

PRZZI3029

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

Oab:
Numer

pcĘpManl.i

zaĘcŹnlk n'| 2

PRzz/3o29

zączlG
1'Ą2

GNlAzDoWA REDUKCYJM sTANDARD
DN25/l 9 GNlAzDo Pt!'o-Ezooo_zrl s_r pRzexnÓJ
PoPMEczNY KoŁoWY DLAWĘżY TYPU 2sN 2sT 25c
45P

uączKĄ GNlAzDowA
1.43

REDUKCYJNA

szt

2ł

zł

zl

20,000 szt.

zl

zl

zł

20,000 szt.

żł

zł

zl

'I 000,000 szt,

zl

2ł

zl

200.000 szt.

zl

zl

zl

200,000 szt.

zł

zl

zl

100,000 szt.

zl

zł

zl

20,000 szt.

zł

zł

zl

20,000 szŁ

żl

zł

zl

szr

zł

zI

zl

20,000

STANDARD

DN25B1 GNlAzDo PN_G-32ooo-2!31-K PRzEKRÓJ
PoPRzECZNY KotoWY DLA wĘŻY TYPU 2sN 25T 2sc
4SP

1.44

złJĄczKA GNlAzDoWA REDUKCYJNA sTANDARD
DN31 /1 o GNlAzDo PN.G.32ooo-31 -1 o"K PRzEKRÓJ
PopRŻEczNY KotoWY DLA WĘżYTYPU 2sN 2sT 2sc
45P

zączKA GNlAzDowo MYKowA REDUKCYJM
1

.45

O/1 2 GNIAZOO PN.G-32OOO.tO WWK
PN_G_32ooo_1 2 DLA WĘżY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

STANDARD DN1

zączKA
1.46

GNlrĄzDowo WTYKoWA REDuKCYJNA
STANDARD DNl O/1 9 GNIAZDO PN.G.32OOO.'I O WTYK
PN_G_320o0_1 9 DLA WĘŻY TYPU 25N 2sT zsc 4sP

ztĄczKA GN!\zDowo WTYKoWA REDUKCYJM
1.Ą'7

'r.48

STANDARD DNl 2/10 GNIAZDO PN.G.32OOO.I 2 WTYK
PN_G_32ooo.10 DLA WĘżY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

ztĄczl(A GNlAzDowo WwKoWA REDUKCYJM
STANDARD DN1 2/19 GNTAZDO PN.G.32OOO-I 2 WTYK
PN.G.32000.1 9 DLA WĘł TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

zączKA GNlAzDowo MYKoWA
1,49

REDUKCYJNA
STANDARD DNl 2/25 GNIAZOO PN.G.32OOO''I 2 WTYK
PN_G_320oo_25 DLA wĘżY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

złĄczM GNlAzDowo
1

.50

WTYKoWA REDUKCYJM
STANDARD DN1 281 GNIAZDO PN.G.32OOO.1 2 WTYK
PN.G.32000"31 DLA wĘł TYPU 25N 2sT 2sc 4sP

zączKA
1.5t

GNlrĄzDowo MYKoWA REDUKCYJM
STANDARD DNl 9/1 O GNIAZDO PN.G.32OOO.I 9 WryK
PN_G_32ooo_1 o DtA WĘżY TYPU zsN 2sT 2sc 4sP

20,000

1,52

zŁĄczKA GNlAzDowo WTYKoWA REDUKCYJNA
STANDARD DN19/12 GNIAZDO PN.G.32OOO.19 WryK
PN_G_320oo_1 2 DLA vĘżY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000 szt.

zl

zl

zl

20,000 szt.

zl

zł

zl

20,000 szt.

zl

zł

zl

20,000 szt.

zł

zł

zl

20,000 szt.

zl

Żl

zł

zączKA GN!ĄzDowo WrYKoWA REDUKCYJM
1

.53

STANDARD DN19/25 GNIAZDO PN.G.32OOO-I9 WTYK
PN.G-32000-25 DlA wĘŻY TYPU 25N 25T 25c 4sP

zł,ĄczlG GNlAZDowo MYKoWA REDuKCYJNA
1,54

STANDARD DN25/'] 2 GNIAZDO PN.G-32000.25 II/TYK
PN_G.320oo.1 2 DLA WĘŹY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

zączKA GNlAzDowo
1

,55

WTYKo!1IA

ZtĄczKA GNlAzDowoWTYKowA
1.56

REDUKCYJM

STANDARD DN25/31 GNIAZDO PN.G.32OOO.25 WTYK
PN.G.32o0o_31 DLA WĘżY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

zączlG
1.57

REDUKCYJM

STANDARD DN25/19 GNIAZDO PN.G.32OOO.25 WTYK
PN.G.32000.1 9 oLA wĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

GNlAzDowo MYKowA REDUKCYJM
20,000

szt

zł

zl

zł

20,000

szL

zł

zl

zl

20,000 szt.

zl

zl

zł

WTYKoWA sTANDARD DN1 0 vwYK PN-G32ooo-10 Dl"A WĘżY wPU 25N 2sT 2sc 4sP

I 300,000 szt.

zl

zl

zl

zŁĄczKA WIYKoWA STANDARD DN1 2 WTYK PN_G_
320oo_1 2 DtA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 45P

1 200,000 szt.

zl

zI

zl

zł

zl

zl

/1 2 GNIAZDO PN.G.32OOO-31 WTYK
2 DLA WĘżY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

STANDARD DN3I
PN_G'32000'1

zączKA GNlAzDovvo MYKoWA REDUKCYJM
1.58

STANDARD DN31/19 GNIAZDO PN.G.32OOO.31 WTYK
PN-G_3zooo'] 9 DLA WĘŹY TYPU 25N 25T 25c 4sP

zączKA GNlAzDowovWYKowA

REDUKCYJM

STANDARD DN31/25 GNIAZDO PN-G.32OOO-3'] WWK
PN_G_32ooo_25 DLA WĘżY TYPU 25N 2sT zsc 4sP
1.60
1.61

1.62

zączKA

zączlG MYKoWA

sTANDARD DN'l9 VWYK PN-G32000.19 Dl'A WĘŻY TYPU 2sN 2sT 25c 4sP

500,000

szt
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ŻŁĄczKA WTYKoWA STANDARD DN25 WTYKPN_G.
32000_25 DLA WĘŻY TYPU 25N 25T zsc 45P

1.63

s.A.

szL

zl

zl

zl

100,000 szt.

zl

zl

zl

25c

300,000 szt.

zł

zł

zl

zWĘżKoWA sTANDARD DN19/10
DtA WĘŻY ryPU zsN zsT zsc

20'000 sŻt.

zl

zl

zl

2sc

300,000 szt.

zł

zl

zl

WTYKoWo zWĘŻKoWA sTANDARo DN25/12
DLA WĘŹY TYPU 2sN 2sT 2sc

20 000 szt.

zł

zI

zl

zącŻKA wIYKoWo zWĘżKoWA sTANDARD DN25/19
1.69 WTYK PN-G-32000"25-1 9 DLA WĘżY TYPU 2sN 2sT 2sc

20,000 szt.

zl

zł

zl

zŁĄczKA wTYKoWo zWĘżKoWA sTANDARD DN31 /1 2
1.70 WTYKPN.G.32000_31_12DtAWĘŻYwPU 2sN 2sT2sc

20,000

szL

zł

zI

zl

20,000

szL

zl

zł

zl

20,000 szr,

zł

zl

zl

zl

zl

zl

2ł

zl

1.64 ŻączKA WTYKoWA STANDARD DN3l WIYK

100,000

PN_G_

32000-31 DLA WĘŻY TYPu 25N zsT 25c 4sP

zącZKA wTYKoWo zWĘżKoWA 5TANDARD DNlo/1

1.65

WTYK PN_G_32000-1 0-1 2 DLA WĘŻY TYPU 25N 2sT

45P
1

zączKA MYKoWo

.66

2

WTYK PN'G_32000_19_10

4SP

zączKA wTYKoWo zwĘżKowA sTANDARD

1.67

WTYX PN-G-320o0_19_'l2

45P

złĄczM

1.68

DNl9/1 2

DLA WĘŹY TYPU 2sN 25T

WTYK PN_G.32000_25.12

45P

45P

45P

zączKA MYKoWo

1'7'

zWĘŻKowA sTANDARD DN31/19

WTYK PN_G-32000_31_1 9 DtA WĘżY TYPU 2sN 2sT

45F

2sc

ZączK^ MYKoWo zWĘŹKoWA sTANDARD DN31/25
1.72 VWYK PN.G_32000_31_25 DLĄ WĘł TYPU 25N 25T 2sc
45P

KOMPLET ZACISKĄNY PRZEWODU 2XOPLOTOWEGO
sTANDARD DNl0 oPMWM+KoŃCÓWKA 806_14G1+2
ELEMENTY HYDMULlKl ztĄczNEJ

1.73

ŻAclsKANY PRzEWoDU łoPLoTowEGo
1.74 STANDARD DNl 2 ( r 3} oPMwlG+KoŃcÓwKA 906.1

800,000 kompl.

Kol\4PLET

1

+2

ELEMENTY HYDRAULlKl

zączNEJ

41

KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 4XOPLOTOWEGO

1.75

DN

0

oPRAWM+KoŃCÓWM

806-1 50.1 +2

EtEMENIY

000,000 kompl.

zł

zl

zl

900,000 kompl.

żl

zł

zl

90ą000 kompl.

zł

zl

zl

KOMPLET ZACISI(ANY PRZEWODU 4XOPLOTOWEGO
DN25 oPRAWKA+KoŃCÓWM
8o6_t 54_1+2 ELEMENTY

900,000 kompl.

zl

zł

zł

KOIVPLET ZACISMNY PMEWODU 4XOPLOTOWEGO
DN31 (32) oPMWM+KoŃCÓWKA 806_155n +2

200,000 kompl.

zl

zl

l

HYDRAULlKl ztĄczNEJ

KOMPTET ZACISKANY PRZEWODU 4XOPLOTOWEGO
DN1 2 opMWKA+KoŃcóWM
806-1 51-1 +2 ELEMENTY

'1.76

HYDMUtlKl złĄczNEJ

KoMPLET ŻAcls KANY PRzEWoDU 4xopLoToWEGo
DN19 (20) oPRAWM+KoŃcÓWM 806_153'1 +2
ELEMENTY HYDRAULlKl zączNEJ

1'77
1.78

HYDMULlKlŻłĄczNEJ
1

.79

ELEMENTY HYDMULlKl
KoŃcÓWKA

1'8o

600,000 kompl.

_

zączNEJ

zAclsMNA PRosTA

2

tEKl<e DKoL DN.

1o/Ml8x1,5 PoD RURKĘ D_12 PN_73140 PN_73141
EN84341 DlN390l DlN3902(zEsToŻKlEM245Tl
PlERśclENlEM UszczELN|AACYM) ELEMENrY

= PN_
1

50,000 szL

zł

zł

zł

1

50,000 szt

zl

zl

zI

szt

zł

zł

zl

HYDRAULlKl złĄczNEl

zAclsMNA PRosTA LEKM oKoL DN.
PoD RURKĘ D_16 PN-73t40 PN-73l41 = PNEN84341 DlN390r DlN3902(zEsTożKlEM24sTl
HERśclENlEM UszczELNlA-lĄcYM) ELEMENIY
KoŃcÓWKA

'l.81

12llv122x1,5

HYDMULlKlzączNE'|
KoŃcÓWKA

1.82

zAclsMNA l(ĄToWA LEKM DKoL-go DN.
. PN.

0/M1 8X1,5 PoD RURKĘ D_l 2 PN.73r 40 PN_731 41
EN 84341 DlN 3901 olN 3902 (zE sToŹKlEM 245T
1

plenścterulru uszczELN|AJĄCYM)
HYDRAULlKl złĄczNEJ

ELEMENTY

l

150,000
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zAclsKANA KĄToWA tIKKA DKoL-9o DN_
2/M22xl,5 PoD RURKĘ D_] 5 PN-731 40 PN.731 41 = PN_
1.83 EN8434'1 DlN390l olN3902(zEsTożKlEM245Tl
PlERśclENlEM UszczELN|AĄCYM} ELE MEl.f|.Y
HYDRAULlKl zLĄczNEJ
l(oŃcÓWKA
1

l50.000 5zŁ

zł

zl

zl

szL

zł

zł

zl

50.000 sŹL

zł

zl

zl

l00,000 sŻt'

zl

zl

zl

KoŃcÓwKA zAclsKANA PRosTA clĘŹM DKos DN.
1

2/M24x1,5 PoD RURKĘ D_l 6 PN-731 40 PN-73t 41

1.84 EN8434'l DlN3901 DlN3902(zEsToŹKlEM24sTl
fl ERśclENlEM UszczELN|AJĄCYM)

HYDMUtlKl ztĄczNEJ

=

PN_
'I

50,000

ELEMENTY

zAclsKANA PRosTA clĘŻl(A DKos oN_
19/l\ł30X2,0 PoD RURKĘ 0-20 PN_73140 PN_73t41 = PN_
KoŃcÓWKA

1.85 EN84341 DlN3901 olN3902(zEsTożKlEM24sTl
plEnśclenlevuszczELNIAĄCYM) EtEMEtvtY
HYDR^ULlKlztĄczNEJ

roŃcÓwm

znclsmNA KĄToWA clĘżlG DKos'9o DN_
PoD RURKĘ D_] 6 PN_731 40 PN_731 4l = PNDlN 3902 (zE sToŹKlEM 245T l
PlERśclENlEM UszczELNlA.lĄcYM) ELEMEMY
HYDRAULlKl zączNEJ
'l

1.86

1

2/M24xl

EN

'87

1.88

'5

8434l DlN 390l

ZAśLEPKA WTYKoWA DN25 s83_5_29F EI"EMENTY
HYDRAULlKl zŁĄczNE,

50,000

szt

zł

zl

zl

KOTANKO GNIAZDOWE STANDARD DNlO GNIAZDO PN,
G-32000_l 0 DLA WĘżY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

40,000 szŁ

zł

zl

zl

50,000 sŻt'

zl

zl

zl

600,000 szŁ

zl

zl

zl

KOTANKO GNIAZDOWE STANDARD DN.l9 GNIAZDO PN,

1.89

G_32000-l9 DtA WĘżYTYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DN31 GNIAZDO PN.
G_32o00.3'1 otA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

1.90

TRÓJNlK

GNlAzDowY sTANDARD DN1

GNlAzDo
G_32000-19 DtA WĘżY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

1.91

9

PN_

20,000 szt.

zl

zl

zl

.92

TRÓJNlK GN!ĄZDoWY STANDARD DN25 GNlAzDo PNG_32000-25 DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20,000 szt.

zl

zl

zl

1.93

TRÓJN|KGNl/ĄzoolilY STANDARD DN31 GNlAŻDo PNG32000-31 DLA WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

20'000 sŹt.

zl

zl

zl

1.q4

CŻWÓRNIK

GNlAŻDoWY sTANDARD DN12 GNlAzDo
PN-G-32000.1 2 DLA WĘżY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

80,000 szt.

zl

zl

zl

400'000 s2Ł

zl

zl

zl

szt

zł

zł

zl

200,000 szĘ

zl

zI

zl

100,000 kg

zł

zł

zl

100,000 szt.

zl

zl

zl

100,000 szt.

zl

100,000 szt

zł

1

zączKA

GNlAzDoWA STANDARD DN1o GNlAzDo pN_
G_32000_1 0_K PRŻEKRÓJ PoPRzEczNY KoLowY oLA
WĘŻY TYPU 2sN 2sT 2sc 4sP

1.95

ŻtĄczKA GNlAzDowA STANDARD DN1 2 GNlAzDo PN_
1.96 G-32000_12_K PRZEKRÓJ PoPRzEczNY KoŁoWY DLA
WĘŹY TYPU 2sN zsT

1.97 zączM

zsc 45P

WTYKoWA STANDARD DNl 2 WTYK L_80 MM
ilPU 2sN 2sT 2sc 4sP

PN_G_32000_12 DLA WĘŻY

1

.98

PRzETYczM DLA zączAwTYKoWEGo DN1 2
ODMIANA A 2XGNhZDOWA PRZEWCZM PN.G.3zOOO.
1

'l.99

2-A2 ELEMENTY HYDRAULlKl

zł4czNE]

KoŃcÓWKA zAclsMNA PRosTA LEKKA DKot DN8/M14X1,5 PoD RURKĘ D-8 PN.73140 pN_7314t = PN_
EN 84341 DlN 3901 DlN 3902 (zE sTożKlEl!| 24sT l
PlERśclENlEM UszczELNlAJĄcYM) ELEMEMY
HYDRAULlKl zączNEJ

KoŃcÓWKA zAclsMNA PRo5TA tEKl(Ą DKoL DN8/M16X1'5 PoD RURKĘ D-10 PN_73140 PN_73141 = PN1.100 EN 843ł'l DlN3901 DlN 3902(ŻE sTożKlEM 24sT l
PlERśclENlEM UszczELN|AJĄCYM) ELEMENTY

400,000

zl

HYDMUtlKlztĄczNEJ

zAclsKANA PRosTA LEKlą DKoL DN_
PoD RURKĘ D-1 o PN-731 40 PN_73'l 41 = PN'
01 EN 8434_1 DlN 3901 DlN 3902 (zE sToŹKlEM 245I l
PlERśclENlEM UszczELN|AĄCYM) ELEMENIY
KoŃcÓWKA
1

1'1

0/M1

6X1

'5

HYDRAULlKl

zł

zl

zączNEl
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KoŃcÓWKAzAclsKANA

1.1

02

1łM2ł1,5PoD

.....,,,..,..,.,......,,

z.Ę(tnlk nJl

2

PRosTA LEKl(A DKoL DN_

RURKĘ D_15 PN_73140 PN.73141
EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3902 (zE sTożKlEM 24sT
HERŚclENlElv,l UszczELN|AACYM} ELEMENTY

=

PN-

szl

zl

zl

zl

100,000 szL

zl

zI

zl

100,000 szŁ

zl

zl

zl

100,000 szt.

zl

Żl

zł

100,000 szt.

zl

zl

zl

70.000

szL

zl

zl

zl

'100,000

szL

Żł

zł

ŻI

100,000

szL

zł

zl

zl

100,000

szt

zł

zl

zl

100,000

szL

zl

zł

zI

'lOO,00O

szt

zł

zl

zl

100,000

szt

zl

2ł

zl

100,000

szt

zł

zł

zl

100,000

l

HYDMULlKlZącZNEJ

KoŃcÓWKA zAclsKANA PRosTA LEKM DKoL DN_
12ll\il26xl,5 PoD RURKĘ D_]8 PN'73140 PN_73'l41
'l.l 03 EN 8434_1 DlN 3901 olN 3902 (zE sTożKlEM 24sT
PtERśclENlEM UszczELN|AJĄCYM) ELEMENIY

=

PN-

l

HYDMULlKlzączNEJ

1

KoŃcÓWKA zAclsKANA PRosTA LEKM DKoL DN_
16/M26Xl,5 PoD RURKĘ D-18 PN-73140 PN.7314' = PN_
04
EN
8434_1 D|N 390l DlN 3902 (zE sTożKlEM 24sT l
'1
ptERścteNtEM uszczELN|AJĄCYM)

HYDMULtKtZt4CZNEJ

ELEMENIY

1.1

xoŃcÓwtoą zaclsrnNA PRo5TA LEKM DKoL DN19/M30xz0 PoD RURKĘ D-22 PN.73140 PN.73|41
05 EN 8434.1 DlN 390l DlN 3902 (zE sTożKlEM 24sT
PlERśclENlENł UszcŻELN|AACYM) ELEMENrY
HYDRAULlKl zŁĄczNEJ

1.'l

XoŃcÓWKA zAclsMNA PRosTA LEKM DKoL DN_
25llvl36x2,0 PoD RURKĘ D_28 PN-73140 PN"73t41
06 EN 84341 DlN 390l DlN 3902 (zE sTożKlEM 245T
PlERśclENlEM UszczELN|AJĄCYM) ELEMENIY
HYDRAUtlKl zączNEJ

1.1

KoŃcóWKA zAclsKANA PRosTA LEKl(A DKoL DN'
38/M52X2,0 PoD RURKĘ D'42 PN_73140 PN_7314'l
07 EN 843+'l DlN 3901 olN 3902 (zE sTożKlEM 24sT
PlERśclENlEM UszczELN|AACYM) ELEMENIY
HYDRAUtlKl zł-ĄcŻNEJ

= PN_
l

= PN_
l

= PN_
l

KoŃcÓwKA zAclsMNA l(ĄToWA |"EKM DKoL.45 DN.
PoD RURKĘ D-8 PN_73140 PN-7314' = PN_
08 EN 84341 DlN 390l DlN 3902 (zE sTożKlEM 24sT l
PlERśclENlEM UszczELN|AACYM} EtEMENIY
8/l\414x1,5

1.1

HYDMULlKlzączNEJ

1.1

KoŃcÓWM zAclsKANA KĄToWA LEKl(A DKoL'45 DN8/M16x1'5 PoD RURKĘ D_10 PN_73140 PN_73141 = PN.
09 EN 84341 DlN 390r DlN 3902 (zE sToŹKlEM 245T l
HERśclEN|EN4 UszczELN|A]ĄCYM}

HYDMULlKlzączNEJ

1.1

l0

t<oŃcÓwrł złclsrłNAlqToWA LEKKA DKoL-45
1O/Ml 6X1,5 PoD RURKĘ D-l0 PN-73140 PN-73141
EN 84341 DlN 390l olN 3902 (zE sTożKlEM 24sT
PlERŚclENlEM

U5zczELN|AJĄcYM)

HYDRAULlKlzŁĄczNEl

1.1

1.l

ELEMENIY

Dtl
=

PN.

l

ELEMENIY

KoŃcÓWKA zAclsMNA KĄToWA LEKKA DKoL-45 DN.
10/l\łl1 8x1,5 PoD RURKĘ D_'l2 PN_73140 PN-73l41 = pN_
l 1 EN 84341 DlN 390l DlN 3902 (zE sToŻKlEM 245T l
HERŚclENIEt!ł U5zczELN|AĄCYM) ELEMENIY
HYDRAULlKlZŁĄczNE'|

t2

KoŃcÓWKA zAclsMNA xĄToWA LEKKA DKoL.45 DN_
2/M22X1,5 PoD RURKĘ D_l5 PN.73140 PN.73l41 = PN_
EN 8434-1 DlN 3901 DlN 3902 (zE sToŻKlEM 24sT l
PlERśclEN|EM UszczELN|AJĄCYM} ELEMENTY
1

HYDMUtlKl zączNE'

l.1l3

KoŃcÓWKA zAclsMNA l(ĄToWA LEKM DKoL_45 DN.
1 2/M26X1,5 PoD RURKĘ D_1 8 PN'731 40 PN.73l 41
= PN.

EN84341 DlN3901 D|N3902(zEsTożKlEM 24sTl
plERśclrNlEM UszczELN|AJĄc.yM} ELEMEMY

HYDMULlKlzączNEJ

KoŃcÓWKA zAclsKANA l(ĄToWA LEKKA DKoL-45 DN_
19iM30x2 PoD RURKĘ D'22 PN"731 40 PN-731 41 = PN.

1.1l4 EN84341 DlN3901 DlN3902(zEsTożKlEM 24sT
PlERśclENlEM UszczELN|AJĄCYM)

HYDMULlKl zączNEJ

ELEMEMY

l
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zaląCżńlk nr:2

KoŃcÓWM zAclsl(ANA l(ĄToWA LEKM DKoL_45 DN_
25lM36Xz0 PoD RURKĘ D_28 PN'731 40 PN'73l 41 = PN_
1.115 EN84341 DlN3901 DlN3902(zEsToŹKEM 245Tl
PlERśclENlEM UszczELNlAĄcYM) ELEMEMY
HYDRAULlKl

100,000 szt.

zl

zl

zl

70'000 sŻt

zl

2ł

zl

l00,000 szŁ

zł

zl

zl

100,000 szt.

zl

zl

zl

10O000 szt.

zł

zł

zl

szL

zł

zł

zl

100,000 sŹŁ

zl

zł

zl

'100,000

szL

zl

zI

zl

100,000

szt

zł

zl

zl

100,000 szt.

zl

zl

zl

100,000 szt,

zl

zł

zl

szt

zl

zl

zl

100,000 szt.

zl

zl

zl

zączNEJ

KoŃcÓWM

zAclsKANA tqToWA LEKM DKoL.45 DN.
32lM45X2,0 PoD RURKĘ D_35 PN-73'l40 PN-731 4'| = PN.
1.1r6 EN8434-1 DlN 3901 DlN3902(zEsTożxIEM 24sTI
PlERśclENlEM UszczELN|AJĄCYM) ELEMENTY

HYDMULlKlzączNE'
KoŃcÓWKA zAclSxłNA (ĄToWA LEKKA DKol.go DN.
6/M14X1.5 PoD RURKĘ D_8 PN_73l40 PN.73'l4l = PN_
'l.]17 EN8434-1 DlN3901 olN3902(zEsToŹKlEM 24sT l
łrgśclenttu uszczELNlAĄcYM) ELEMENTY

HYDMutlKlzLĄczNEJ

zAclslGNA l(ĄToWA

KoŃcÓWM

LEKKA DKot_go DN.
PN.73140 PN.73141 = PN_
(zE
18 EN 843+1 DlN 3901 DlN 3902
sToŹKlEM 24sT l
P|ERśclENlEM UszczELN|AACYM) ELEMENTY
HYDRAULlKl zĘczNEJ
8/tv'l14X1'5

1

'1

PoD RuRKĘ

D_8

KoŃcÓWKAzAclsMNA KĄToWA
1

1

LEKKA DKoL.go oN.
RKĘ D_l 0 PN.731 40 PN-731 41 = PN.
DlN 3901 DlN 3902 (zE sToŹKlEM 24sI l

0/M1 6x1,5

PoD

RU

'l 19 EN 843ł1
PlERśclENlEM UszczELN|AACYM) ELEMENTY

HYDMULlKlzł.ĄczNEJ
KoŃcÓWKA zAclsKANA KĄToWA LEKKA DKol'go DN_
1 2/M22X1.5 PoD RURKĘ D_1 6 PN_731 40 PN-731 41 = PN_

1.120 EN84341 DlN3901 DlN3902(zEsTożKlEM 24sr
HERśclENlEN4 UszczELN|AACYM) ELEMENIY
HYDRAUtlKl zrĄczNEJ

1.1

l

KoŃcÓWKA zAclsKĄNA l(ĄToWA tEKM DKoL.9o DN.
l 2/M26X1,5 PoD RURKĘ D.1 8 PN.731 40 PN-73'l 41 = PN.
21 EN 84341 DlN 3901 DlN 3902 (zE sTożKlEM 24sT l
P|ERśclENlEM UszczELN|AJĄCYM) ELEMENIY

100.000

HYDMULlKl ZączNEl

KoŃcÓWKA zAclsKANA KĄToWA LEKKA DKoL_go oN1 9/Ml30x2 POD RURI( D-22 PN-731 40 PN-73 141 = PN.
1.122 EN84341 DlN 390'l DlN 3902(zE sToŹKlEM 24sT l
PlERśclENlEM U5zczELN|AĄCYM} ELEMENTY

HYDRAUtlKlzączNEJ

KoŃcóWKA zAclsKANA PRo5TA clĘŻl(A DKos DN.
6X1,5 PoD RuRKĘ D.8 PN_73t40 PN.73'] 4l - PN"
1.123 EN84341 DlN3901 DlN3902(zEsToŹKlEM 24sTl
6/l\41

PlERśclENlEM UszczELN|AJĄCYM)

HYDMULlKl zączNEJ

ELEMENTY

ŻAclsKANA PRosTA clĘŹXA DKos oN_
PoD RURKĘ Dł 0 PN_731 40 PN_73141 " PN.
24 EN 8434'l DlN 3901 DlN 3902 (zE sTożKlEM 245T l
PlERśclENlEM UszczELNlA]ĄcYM) ELEMENTY
HYDMULlKl ŻŁĄczNE'
KoŃCÓWKA

8/M1 8x1'5

1

.l

KoŃcóWKA zAclsKANA PRosTA clĘŹKA DKos DN8/M20X'|'5 PoD RuRKĘ D-12 PN-73140 PN-73'l41 = PN_
'l.125 EN843+l DlN390t DlN3902(zEsToŻKlEM 24sTI
PlERŚclENlEM UszczELN|AJĄCYM) EtEMENTY

HYDMUtlKlztĄczNEJ

KoŃCÓWKA zAclsKANA PRosTA clĘŻM DKos DN_
1 0/M20xt,5
PoD RURKĘ D"'l 2 PN'73l 40 PN.73t 4l = PN.
1.126 EN84341 DlN3901 olN3902(zE sTożKlFM 24sTl
PlERśclENlEM UszczELNlAAc'yM) ELEMENIY
HYDPAULlKl zączNEJ

']

KoŃcÓWKA ZAclsMNA PRosTA clĘżM DKos DN10/M22x1,5 PoD RURKĘ D_l4 PN_73140 PN_73t41 = PN_
'127 EN 8€41 DlN 3901 DlN 3902 (zE sToŹKlEM 245T l
PlERśclENlEM UszczELN|AACYM) ELEMENTY

100,000

HYDMULlKl złĄcZNEJ

Stmna 8
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Nr cnrarrnr. DE 77l'l./l'r0

N!m.r P6tępm€nli:
KoŃcÓWKA

PRzz3029

A

z6łącznlk

zAclsKANA PRosTA clĘżKA DKos

nl:2

DN_

2/lvl22x1,5 PoD RURKĘ D-14 PN-73l40 PN-73141 = PNEN 8434',l DlN 3901 DlN 3902 (zE sTożKlEM 24sT l
]

28

100,000 szt.

zl

zl

zl

szL

zł

zł

zl

'100,000 szt.

Żl

zl

zł

100,000 szt.

zl

ŻI

zl

szt

zł

zł

zl

100,000 szL

zl

zl

zl

100'000 sŹŁ

zł

100.000

szL

żI

zł

zl

100,000

szl

zl

zl

Żl

KoŃcÓWKA zAclsKANA KĄToWA clĘżKA DKos_45 DN25lM42x2,0 PoD RURKĘ D-30 PN_73l40 PN-73t4t - PN1.l37 EN 8434'| DlN 390'l DlN 3902 (zE sToŹKlEM 245T l
PlERśclENlEM UszczELN'ĄACYM) EtEMENTY
HYDRAULlKlzŁĄcZNEJ

80,000 szt.

zl

zl

ZT

KoŃcóWKA zAclsKANA KĄToWA clĘżXA DKos-45 DN_
32lM52x2,0 PoD RURKĘ D_38 PN_73l 40 PN_73l 4l = PN1,138 EN84341 DlN 390l DlN3902(zE sToŹKlEM 245TI
PlERśclENlEM UszczELN|AJĄCYM) EtEMENTY
HYDRAUtlKl zączNEJ

80,000 szt.

zł

zł

zl

1.l

PlERśclENlEM UszczELNIAACYM) EtEMENTY
HYDRAULlKl zŁĄczNEJ

KoŃcóWKA ZAclsKANA PRosTA clĘŹKA DKos DN_
6/M30x2,0 PoD RURKĘ D-20 PN'731 40 PN_731 4l = PN'
29 EN 8434'1 DlN 3901 DlN 3902 (zE sTożKlEM 24sT l
HERśclENIEM U5zczELN|AACYM) ELEMENrY
HYDRAUtlXlztĄczNEJ
'1

1.1

100,000

xoŃcÓWKA zAclsKANA PRosTA c|ĘżKA DKos DN19/l\il36x2,0 PoD RURKĘ D-25 PN_73140 PN-73141
1 .1

30 EN 843+'1 DlN 3901 DlN 3902 (ŻE sTożKlEM 24sT
PlERśclENlEM UszczELNIAACYM) ELEMENTY
HYDRAULlKl

=

PN-

l

zączNE'

KoŃcÓWKA zAclsKANA pRosTA clĘżKA DKos DN25lu42x2,0 PoD RURKĘ D.30 PN_73l 40 PN_731 41 . PN.
1.13'1 EN84341 DlN3901 DlN3902(zEsTożKlEM 24'r l
PlERśclENlEM UszczELN|AACYM) EtEMENTY
HYDRAULlKl zŁĄczNEJ

KoŃcóWKA ŻAclsKANA PRosTA clĘżKA DKos DN32lM52x2,0 PoD RURKĘ D_38 PN.73l 40 PN_731 41 = PN'l.132 EN 8434_1 DlN 3901 DlN 3902 (zE sToŻKlEM 24sr l
HERśclENlEl\ł UszczELN|AJĄCYM}
HYDRAUtlKl złĄczNEJ

80,000

ELEMENTY

zAclsKANA KĄToWA clĘżl(Ą DKos_4s DN_
10/M20xl,5 PoD RURKĘ D-12 PN_73140 PN"73t41 = PN_
1'l33 EN8434.1 DlN3901 DlN3902(zE sTożKlEM 24sTl
PlERśclENlEM UszczELN|AACYM) ELEMENTY
HYDR^ULlKl zŁĄczNE'
KoŃcÓWKA

KoŃcÓWKA
1

.l

zAclsMNA KĄToWA clĘŹl(A DKos.45

12ll\r124x1,5 PoD RURKĘ D_16 PN_73l40 PN-73141
34 EN 843+1 DlN 390t DlN 3902 (zE sTożKlEM 24sT

DN_
= PN_
l

PlERśclENlEM UszczEtNlAAcYM) ELEMENTY

zl

HYDMULlKlztĄczNEJ
KoŃcÓWKA zAclsl(ANA l(ĄToWA clĘżKA DKos.45 DN.
1 9/M30xz PoD RURIq D-20 PN-731 40 PN-731 41 = PN.

1.1

35 EN 84341 DlN 3901 DlN 3902 (zE sToŻKlEl\t,l 245T
HERŚclEN|EM UszczELN|AACYM) ELEMENw
HYDRAUtlKlztĄcZNEl

l

KoŃcÓWM

'1'l

zAclsKANA l(ĄToWA clĘŹKA DKos_45 DN_
19/M36x2 PoD RURKĘ D_25 PN-73140 PN'73141 = PN_
36 EN 84341 DlN 3901 DlN 3902 (zE sToŹXlEM 245T l
PlERśclENlEM UszczELN|AĄCYM) ELEMENTY
HYDRAULlKl ztĄczNE|

KoŃcÓWKA zAclsKANA KĄToWA clĘżKĄ DKos_go DN.
6/l/16X1,5 PoD RURKĘ D.8 PN_73140 PŃ7314l = PN_
'l.l 39 EN 8434''l DlN 390l DlN 3902 (zE sTożKlEM 24sT l
PlERśclENlEM UszczELN|AACYM) ELEMENTY
HYDRAULlXl zączNEJ

100,000

szL

zł

Żl

zl

XoŃcÓWKA ZAclsKANA l(ĄToWA clĘŹKA DKos_go DN.
8iM20X1'5 PoD RURKĘ D_1 2 PN_731 40 PN_731 41 = PN1.l 40 EN 8434-1 0lN 390l DlN 3902 (zE sTożKlEM 24sT l
PlERśclENlEM U5zczELN|AJĄCYM) ELEMENTY
HYDRAULlKl ZłĄczNEJ

100,000 szr.

zl

Żł

zl
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oabi
NumeJ

pctqpMinl.:
KoŃcÓWKA
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zaĘcŹńlk

PRŻz3029

zAclsKANA lqToVvA clĘżKA DKos_90

0/M20X'|,5 PoD RURKĘ D_1 2 PN-731 40 PN-731 41
1.141 EN 84341 DlN 3901 DlN 3902 (zE sToŹKlEM 24sT
PlERśclENlEM UszczELN|AACYM) ELEMENTY
1

n':2

DN_
=

PN-

szt

zl

zl

zl

100'000 szŁ

zl

Żl

zl

zl

zl

100,000

l

HYDMULlKlztĄcZNEJ
KoŃCÓWKA zActsMNA KĄToWA clĘżM DKos.go DN1 0/M22X1,5 PoD RURKĘ D-14 PN"731 40 PN-73l 41 = PN1.1Ą2 EN 8434_1 DlN 3901 DlN 3902 (zE sTożKlEM 24sT l
PlERśclENlEM UszczELN|AACYM) EtEMENTY

HYDMULlKlzączNE.|
KoŃCÓWKA zAclsMNA KĄToWA clĘżM DKos_go DN1 6/M30x2,0 PoD RURKĘ D-20 PN-73l 40 PN-73l 41 = PN1
'1Ą3 EN 843ł1 DlN 3901 olN 3902 (zE sTożKlEM 24sT l
PlERśclENlEM UszczELN'ĄĄCYM) ELEMENTY

100,000 szŁ

HYDMULlKlzączNE'|

KoŃcÓWKA zAclsKANA lqToWA clĘŻl(A DKo5_9o DN19/M30X2 PoD RURKĘ D-20 PN-73140 PN-73141 = PN.
1'1Ą4 EN 843+'1 DlN 3901 DlN 3902 (zE sTożKlEM 24sT l
PlERśclENlEM UszcŻELN|AĄCYM) ELEMENrY

'100,000 szt.

zl

zl

zl

100,000 szt.

zl

zl

zl

80,000 szt.

zl

zl

zl

20,000 szt.

zl

zł

zl

700,000 kompl.

zl

zl

żl

200,000 kompl.

zl

zl

zl

200,000 kompl.

zl

zł

zl

zl

zł

zl

zl

Żl

zl

zł

zl

zł

zl

zl

Żł

HYDMUtlKlzŁĄczNEl

KoŃcÓWKA zAclsK^NA lqToWA clĘżKA DKos.9o DN_
1 9/M36x2,0 Poo RURKĘ D.25 PN.731 /t0 PN.73l 4l = PN.
1.145 EN 843+1 DlN 3901 DlN 3902 (zE sTożKlEM 24sT l
PlERśclENlEM UszczELNIAJĄCYM) ELEMENTY

HYDRAULlKlzączNEJ
KoŃcÓWKA

zAclsKANA KĄToWA clĘżKA DKos_9o

DN_

25lM4ł2,0 PoD

1

RURKĘ D-30 PN-73140 PN-73l41 = PN.146 EN 843+1 DlN 3901 DlN 3902 (zE sToŹKlEM 24sT l

PlERśclENlEM UszczELNIAACYM) ElEMENTY
HYDRAULlKl ztĄczNEJ

zączl(A GNlAzDolvA
1.147

REDUKCYJM STANDARD

GN'AzDo PN-c_azooo-ll_l s_x enzrxnÓ1
PoPRzEczNY KoLoVf' 0LA WĘżY TYPU 2sN 2sT 2sc
DN31

/1

9

45P
KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 2XOPLOTOWEGO
Bo6.1 43.
9 (20} oPRAWKA+KoŃcÓwKA
1 +2 ELEMENTY HYDMU LlKl zączNE'

1.148 STANDARD DN1

KOMPLET ZACISK^NY PRZEWODU 2XOPLOTOWEGO
1.149 sTANDARD DN25 oPRAWKA+KoŃCÓWKA

806-1 4+1 +2

ELEMENW HYDMULIKI ZI4CZNE'
1.1

1

KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU zXOPLOTOWEGO
s0 STANDARD DN3l (32) oPRAWM+KoŃcÓwrn sos_l
'l +2
ELEMENTY HYDRAU LlKl zLĄczNE'

.151

MOTYLEK DWUSTRONNY TPO.I 6.01.OOO

łs.

40,000

1.152 oBEJMA Q 300 TPo15-01.000/9

10,000

1.153 OBEJIiIA Q 250 TP01 5-01.02111

10,000

1'15Ą PRzEwÓD METALoWY TPo21_o9.o05/j

20,000

szL
szt.
szt.
szL
Ril€m

wa.tość częśal n'

1

Lączna Wartośćoferty netto
Łączna Wartośćoferty brutto

Sttuna 10

1.

1)

2)

oświadczam,że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a

W przypadku ofeńy WspÓlnej

kazdy Wykonawca składający ofeńę wspolną:
podałem cenę ofertowąoraz Stawkę jednostkową' ktÓra zawiera Wszystkie koszty, ktore będą
poniesione W celu nalezytego Wykonania zamÓWienia,
akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnoŚci Wynagrodzenia naleŻnego
na podstawie umowy, ktÓry wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury

Sekretarz Kom

isji:

Betyna Zedlewska

str.44

Nr sprawv:

PRZZI3029

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu
za mÓwien ia potwie rdzo n ego

3)

4)
5)

6)
7)

2

przez Zamawiającego.

oferuję termin realizacji zamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SIWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich,
oferowany przedmiot zamowienia 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 - bezzastzeŻeń,
zapoznałem się z wyciągiemz Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ s.A.'

ogolnymi warunkami realizacji dostaw ()WRD) _ Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania
zamÓwień oraz lnstrukcją dla \Ałkonawców, zamieszczonymi na stronie https://dostawcv_
weqlokoks.coiq.bizl, oraz Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące
umowę po stronie Wykonawcy z ww' lnstrukcją.

oświadczam,że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy
Wykonawca składający ofertę wspÓlną, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w
S|WZ oraz nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania okreŚlone w
SIWZ.

3.

oświadczenie podmiotów składających wspólną ofeńę:
oŚwiadczam w imieniu Wykonawcow składających ofeńę, Żew przypadku zawarcia umowy na
wykonanie przedmiotu zamowienia, Wykonawcy składający wspÓlną ofertę będą ponosiÓ
solidarną odpowiedzialnoŚc za niewykonanie lub nienaleŻyte wykonanie
zobowiązania.

4'

oświadczam,że jestem związany ofertąprzez okres 60 dni

str. 45
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ PARAMETRoW TEcHNlczNo - UŻYTKoWYCH oFERoWANEGo
PRzEDMloTu zA MoWI E N lA,sPEŁN E N lA vI/YMAGAŃ PRAWNYcH, WYKAZ
zAŁĄczo NYc H DoKU M E NToW P'oTWl E RDzAJĄcYc H s P EŁN IA N E PPzEz
o F E RowA N E DoSTAWY WYMAGłŃ o xneśLoNYc H PRzEz zA MAW|AJĄc EGo
l

I

A'

Parametry techniczno - użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:
(jeŻeli to konieczne wykaz sporządzić
Nr pozycji Formularza ofeńowego
grup
lub
oferowanych wyrobow).
pozycji
ofertowego
Formularza
oddzietnie dla każdej
przeznaczone do stosowania W
przedmiotem
są
zamowienia
będące
1. Częścizamienne
podziemnych wyrobiskach zakładÓw gorniczych zagroŻonych wybuchem metanu i pyłu
węglowego.

2.

CzęŚci zamienne stanowiące przedmiot zamÓwienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne,

wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

3.

Elementy złączne hydrauliki sterowniczej do stosowania w układach hydraulicznych obudÓw
zmechanizowanych powinny byc fabrycznie nowe iwolne od wad fabrycznych.
Pod pojęciem fabrycznie nowego Zamawiający Żądawyrobu stanowiącego przedmiot zamÓwienia,
do skompletowania ktorego uzyto wyłącznie materiałÓw nowych, czyli takich, ktore nie były
remontowane, regenerowane i uzywane.
Elementy złączne hydrauliki sterowniczej muszą spełniac wymagania aktualnie obowiązującej
normy PN-G-32ooo.2O11, co musi zostac potwierdzone w ,,oŚwiadczeniu dotyczącym przedmiotu

4'
5'

ofeńy oraz w certyfikacie zgodnoŚci.

6.
'
B.

7

9.
B

KaŻdy element hydrauliki złącznej mający wlot (wylot) zakończony wtykiem lub gwintem musi
posiadac zaŚlepione korkami przyłącza hydrau liczne.
Elementy złączne hydrauliki sterowniczej będące przedmiotem dostawy muszą byc oznakowane
zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu'
Dostarczone elementy złączne hydrauliki sterowniczej powinny być przystosowane do pracy w
podziemnych zakładach gorniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach
zaliczonych do stopnia 'a'', "b'' i ,,c'' niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ,,A' i ,,B'
niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
Elementy złączne: trÓjniki' czworniki i kolanka powinny byc wykonane z materiału litego (bez uŻycia
techniki spawalniczej).

Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:
oświadczam ze oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych
i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znakÓw handlowych' patentow praw autorskich
osób trzecich orazjest zgodny ze złoŻonąofertą przetargową'
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
zamawiĄącemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub
know-how przez przedmiot zamÓwienia zobowiązuję się przystąpic do sprawy niezwłocznie
po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a takŻe ponieśc wszystkie koszty z tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone pzezZamawiającego na zecz osÓb trzecich, ktorych prawa zostały
naruszone.

c.

Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego.
']. oświadczenie producenta lub upowaŻnionego przedstawiciela, iz oferowany wyrÓb spełnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku
w podziemnych wyrobiskach gorniczych w warunkach istniejącychzagroŻeń - zgodnie ze Wzorem

Załącznika nr 5 do slwz.

2' oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-G-32000:201'1
3. W przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennych Producenta maszyny

/

urządzenia, której / którego przedmiot zamówlenia dotyczy:
a) oŚwiadczenie Wykonawcy, Że oferowane częścizamienne są nowymi, oryginalnymi częŚciami
zamiennymi Producenta maszyny l urządzenia, ktÓrej/ ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy
_ zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 1a
4. W przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennych produkowanych p%ez
Właścicieladokumentacji, zgodnie z którą wykonano maszynę l urządzenie' której /

sekretarz Komisji: Betyna

\
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którego przedmiot zamówienia dotyczy lub podmiot posiadający upoważnienie do ich
produkcji na podstawie Ww dokumentacji:
a) oŚwiadczenie \A/ykonawcy, ze oferowane częścizamienne są nowymi, oryginalnymi
częŚciami zamiennymi produkowanymi pzez WłaŚciciela dokumentacji, zgodnie z ktorą
została wykonana maszyna l urządzenie, ktorej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub
podmiot posiadający upowaŻnienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji - zgodnie
ze Wzorem Załączn|ka nr 1b

b) oŚwiadczenie producenta oferowanych częścizamiennych potwierdzające prawo do produkcji
oryginalnych częŚci zamiennych na podstawie dokumentacji, zgodnie z którą wykonano
maszynę l urządzenie, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy - zgodnie ze Wzorem
Załącznika nr 1c
5. W przypadku oferowania katalogowych częścizamiennych zabudowanych w maszynie /
urządzeniu i ujętych przez Producenta maszyny I urządzenia w DTR / instrukcji
użytkowania:
a) oświadczenieWykonawcy, że oferowane częŚci zamienne są nowymi, katalogowymi
częściamizamiennymi zabudowanymi w maszynie l uuądzeniu, ktÓrej / ktÓrego przedmiot
zamÓwienia dotyczy i ujętymiw DTR / instrukcji uŻytkowania - zgodnie zZałącznikiem 1d do
SIWZ;

5. W przypadku oferowania ceńyfikowanych zamienników oryginalnych lub katalogowych
częścizamiennych:
a) oŚwiadczenie \Ałkonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, certyfikowanymi
zamiennikami oryginalnych lub katalogowych częścizamiennych maszyny lurządzenia, ktÓrej
/ ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy; zgodnie zZałącznikiem 1e i/Iub 1f do SIWZ;

b) oŚwiadczenie Producenta ceńyfikowanych zamiennikow oryginalnych lub katalogowych
częścizamiennych potwierdzające rÓwnowaŹnośÓ produkowanych częŚcizamiennych z
oryginalnymi lub katalogowymi częŚciamizamiennymi maszyny lurządzenia, której/ ktorego
przedmiot zamÓwienia dotyczy, wskazujące zakres ich zastosowania w Ściśle okreŚlonym
rodzap maszyny l urządzenia t.j' w przenośnikach zgrzebłowych Ścianowych okreŚlonego
Producenta stosowanych w podziemnych zakładach gorniczych; zgodnie zZałącznikiem 1g
i/lub th do SIWZ;

c) stosowne certyfikat(y) potwierdzający/e zgodnoŚc właŚciwoŚci oferowanych częŚci
zamiennych

z Wymaganiami stosownych norm i / lub przepisÓw, wydany(e)(odpowiednio do przedmiotu
ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące /jednostki notyfikowane,
wskazujący(e) co najmniej zakres ich zastosowania w określonym rodzaju maszyny /
urządzenia t.j.: w przenośnikach taŚmowych stosowanych w podziemnych zakładach
gÓrniczych,

d) DTR / lnstrukcja uŻytkowania (stosowania) oferowanych częŚci zamiennych zawierająca m.in.
opis oraz rysunki umozliwiające identyfikację ceńyfikowanego przedmiotu zamowienia i

potwierdzające mozliwoŚĆ zastosowania oferowanej częŚci zamiennej W
maszynie/urządzeniu bez koniecznoŚci zastosowania dodatkowych adapterÓw lub
i

ng

erowa

n

ia w kon stru kcję maszy ny/u rządzenia.

6. W każdym przypadku, o którym mowa w pkt. 1),2),3) i 4)' gdy ofeńę składa Wykonawca
nie będący producentem:

a)

o zapewnieniu dostaw
umowy, zgodnie z
niŻ
okres
tnruania
w
nie
krotszym
zamiennych
okresie
oferowanych częŚci
oświadczenieProducenta oferowanych częŚci zamiennych
Załącznik|em 1 i do slwz.

D' -'-oświadczam, Że

informacje znajdujące się

na

stronie/

stronach

...,stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w
...''..'..':...''.
przepisow
Ustawy
zdnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
rozumieniu
(Dz.U. z2o20r' poz. 1913),tj. spełniająłącznie trzy warunki:
.. (techniczny, technologiczny, organizacyjny
1) informacja ma charakter
przedsiębiorstwa lu b posiada wartoŚc gospodarczą),
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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s.A.

potwierdzające zasadnośĆobjęcia informacji tajemnicą
1

2
3

E.

*

E_maiIdo obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo

- niepotnebne

**

)

skreślić

- wpisać własne dane

*** -wypełnić jeŻeli

dotyczy

t
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/VIIYKONYWANYCH DOSTAW

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

Nazwa i adres WykonawcY
Data:

Data dostaw

Lp.

Wańość
zamówienia netto
zł

Przedmiot
zamówienia

Podmiot wykonujący
zamówienie*

(nalezy
podaÓ:

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

do

Pełna nazwa
Odbiorcy dostaw

(w przypadku

korzystania przez
\Ą|konawcę

z jego potencjału)

dd/mm/rrrr)

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieĆ jego odbiÓr.
W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nalezy w kolumnie Data wykonania wpisac
,,do nadal'', podając wańośc zrealizowanego dotychczas zamÓwienia. - oo wykazu naleŻy dołączyc dokumenty potwierdzaiace, Że podane w wykazie dostawy zostały
wykonane naleŻycie lub są wykonywane naleŹycie.

-

* W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę
zobowiązany jest udowodniĆ Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realiźacji-zamowienia, w szczegÓlnoŚci dołączającw tym celu do ofeńy pisemne zobowiązanie
tych podmiotÓw do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich pzy
wykonaniu zamowienia
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Załącznik Nr 5 do S|WZ

osWlADczENIE DoTYczĄcE PRzEDMtoTU oFERTY

-)

UWAGA: W razie potrzebv wvpełnić d!a każdei pozvcii. qrupv (zadania) oddzielnie
Wykonawca, a W przypadku ofeńy wspÓlnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)Nazwa wyrobu:

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

Posiadane dokumenty, odniesienia:

oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, iz oferowany
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na
wyrobiskach zakładow gorniczych w warunkach istniejących
oŚwiadczam, Że przedmiot zamówienia dostarczony będzie
jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.

2.

!
lub

zwrotnym

wyrob spełnia wymagania prawa
rynek i do uzytku w podziemnych
zagroŻen '
w opakowaniu

--):

tj

(jeŻeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określającrodzaj opakowania)
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.

UWAGA!

1.

*)
**)

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

w razie potrzeby należy wypełniÓ dla każdej pozycji (zadania) oddzielnie)
zaznaczyÓ odpowiednio dla oferowanego wyrobu
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
MiejscowoŚć

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWlADczENlE WYKoNAWCY WsPoLNlE UBIEGAJĄCEGo
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 upadłościzawarłemukład zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu ,a układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 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.

i

Wypełnia każdy z Wykonawców wspóInie składających ofertę.
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WEGLOKOKS KRAJ S.A.
Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy l członka ko nso

rcj u m

:

oŚWADczENlE WYKoNAWCY

1.
!

\Ąkonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy \A/ykonawca
składający ofeńę wspolną oświadcza. że:
jest czynnym* podatnikiem podatku od towarÓw i usług i jest uprawnionym do wystawiania

faktur,
lub

!

jest zwoInionym* podatnikiem podatku od towarow i usług.

* - wybrać właściwąopcję i niepotrzebne skreślić
2

Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a W przypadku oferty wspolnej kazdy Wykonawca
przedsiębiorcy w
składający ofertę wspólną oświadcza. że posiada status
rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóŹnieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U. 22021 r. poz.424t.j.).

3.

Wykonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku oferty wspólnej kazdy \AĄlkonawca
składający ofertę wspólną oświadcza. że jego właściwymurzędem skarbowym jest :

(

Sekreta rz Kom isji :

\

B ety

n

a Zed lewska

nazwa Urzędu Skarbowego i adres )
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Załącznik Nr 8 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

DATA

NIP

ośWlADczENlE
Niniejszym oŚwiadczamy, ze posiadamy wierzytelnoŚci pienięzne wobec WĘGLoKoKs KRAJ s.A.
przekraczĄące wysokośc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofeńowych w przetargu pn.

przetarg nr: ... ... ... ...
przewidywana data ot*"i"i" ót"rt,
wysokoŚc Wymaganego wadium: '
,

Wvżei wvmienione wiezvtelności wvnikaia z:
faktury
faktury
faktury
faktury

nr
nr
nr
nr

..
'
'
'

'.
... ..
... . '
... . '
'

dnia
dnia
dnia
z dnia
z
z
z

data
data
data
data

wymagalnoŚci
wymagalnoŚci

wymagalności
wymagalności

wartoŚĆ
wartoŚĆ
wartoŚĆ

wartość

WARTOSC RAZEM
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelnościwynikających z ww. faktur VAT do kwoty[-]
(słownie: )
stanowiącej rownowartośc wadium, na poczet wadium wymaganego w
postępowaniu pn.: t-J. oświadczamy,że zaliczenie wienytelności na poczet wadium
uważamy za spełnienie przezWĘGLoKoKs KRAJ S.A. świadczenia pieniężnegowynikającego
z WM' faktur VAT do kwoty [) dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w
zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamowienia. Zwrot wadium
nastąpi na zasadach okreśIonych w $ 79 Regu/aminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs
KRAJ S.A.

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

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głownego Księgowego

Sekretarz Kom
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Załącznik Nr 8 do S|WZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

KOKS KRAJ S.A.

Umowa

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, wysokoŚc kapitału zakładowego: 173'321.000'00 zł opłacony
w całoŚci, zwanąw treŚci Umowy Zamawiającym, W imieniu i na rzecz ktorego działają
zawarta w

2

a
Firmą

.
'. , REGON

zarejestrowaną W ......'''... pod numerem KRS

N|P

..' będącą podatnikiem VAT

i

posiadającą numer identyfikacyjny
.
.... wysokoŚÓ kapitału zakładowego
Wykonawcą,
w
imieniu
i na rzecz którego działaią:
PLN.,
zwaną
w
treści
umowy
...

2

$ l.Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:

1'ProtokÓł końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamÓwienia
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa elementów złącznych

hydraulikisterowniczej dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK,,Bobrek_Piekary'' w
roku 2022 roku (grupa materiałowa 295-17| (Nr sprawy: PRZZ|3029|

2' ofeńa złoŻona przezWykonawcę.
3' Specyfikacja lstotnych Warunkow ZamÓwienia

(slWZ).

s 2. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest: dostawa elementÓw złącznych hydrauliki sterowniczej dla potrzeb
WĘGLoKOKS KRAJ S.A' KWK ,,Bobrek-Piekary'' w roku 2022 roku (grupa materiałowa 295-17)
2 Wykonawca oŚwiadcza, Że świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim
wymaganiom Załącznika nr 1 do SIWZ.
3. Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawartym
1

w ofercie Wykonawcy.

1.

1)

2)
2.
3.

s

WańoŚc umowy nie przekroczy:

3.

cena iwarunki płatności

Wartoścnetto .......... .''.'....'zł,
stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy'
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr...... do Umowy.

Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofertą. W przypadku wystąpienia pzez
osobę trzeciąz jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia
praw autorskich, praw własnościprzemysłowej lub know- how przez przedmiot zamowienia,
Wykonawca zobowiązuje się przystąpic do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez
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Wykonawca zobowiązuje się przystąpic do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez

Zamawiającego' a takze ponieŚc wszystkie koszty

4.
5.

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

9.
10.

11.

12'

z

tym związane, wliczając w to koszty

zapłacone przezZamawiającego narzecz osob trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.
WartoŚc umowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamÓwienia prowadzonego
zgodnie 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 na czas transportu
oraz koszty opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji
umowy. Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci,
uwagi na charakter
prowadzonej działalnościnie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy

z

zrealizowana faktyczna wańośc umowy netto będzie niŻsza od wartości netto umowy,
\ĄĄlkonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie
odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częŚci umowy'
W sytuacjach powodujących koniecznoŚć odbioru towaru pzezZamawiającego zwiny \Alkonawcy,

ZamawiĄący obciązy \Alkonawcę kosztami transpońu

W

wysokościponiesionej
przezZamawiającego.
Dla okreŚlenia iloŚci oraz terminu dostaw, ZamawiĄący składaĆ będzie Wykonawcy stosowne
zamÓwienia. UwaŻa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamÓwień
Wy ko nawcy pzez Zamawiającego
w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Pońalu Dostawcy), lub
przesłanie zamÓwienia faksem, lub
przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
W przypadku przekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą
w
Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamÓwienia. operacja ta połączona
',Portalu
jest z automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamÓwienia na
wskazany przez \A/ykonawcę w złozonej 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 pÓŹniej niz w ostatnim
d n u obowiązywania u mowy'
Suma wańościzamowień wystawionych przezZamawiĄącego nie moŻe przekroczyc wartoŚci
umowy. WartoŚc odebranego towaru, ktorązapłaci Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o
ceny jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamowienia. Do ww. cen
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktury niespełniające
wymagań określonychw niniejszym paragrafie nie będą akceptowane przez Zamawiającego,
:

i

Faktury

za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiac będzie Zamawiającemu

w terminie wynikającym z właŚciwych przepisow na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu
zamowien ia potwierdzo n ego przez magazy n Zamawiającego

13. Fakturę naleŻy wystawic na:
WĘGLoKoKs KRAJ s.A.' 41-940 Plekary Sląskle, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek i przesłac na powyzszy
adres.

14. Faktury
15.

naleŻy wystawiaĆ na adres wskazany w zamÓwieniu oraz przesłac na adres wskazany

w zamówieniu.

Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod którym

umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez
Zamawiającego oraz

nu

mer zamÓwien ia.

16. 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 Wyrobow i Usług (PKW|U) lub kodem CN, ponadto nazwa
towaru na fakturze powinna byc zgodna znazwą asońymentu okreŚlonego wumowie i
zamÓwieniu.

17. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktorym
mowa w ust. '12, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.
1B' W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną,
fakturę nalezy wysyłaÓ 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. \Ą/yklucza się stosowanie
zaliczek i przedpłat.

20' Wszelkie

płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.
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21. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pieruvszej kolejnościna poczet
naleŻnoŚci głÓwnejwskazanejw tytule przelewu (art.451s 1 Kc nie stosuje się).
22. Numer rachunku rozliczeniowego \A/ykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko
i

wyłącznie na fakturach.

23' Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej u
Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez
złoŻenie Zamawiającemu faktu ry koryg ującej.

24' Rozpouądzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi

z

umowy (naleznoŚc głowna, naleŹnośÓ

uboczna, w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlności zabezpieczenie,
zastaw, przewłaszczenie, obciąŻenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody ZamawiĄącego pod
rygorem niewaŻnoŚci.

25. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej

26'

treŚci: ,,Rozporządzanie wierzytelnoŚcią Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj S.A.".
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia
do Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niŻ w terminie płatnoŚci faktury pienłotnej.

do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności
niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia
oŚw ad cze n ia przez Zamawiające g o o potrące n u
Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Nalezności wynikające z realizaij umowy' w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą byc
przedmiotem zastawu ani innej formy obrotu (np. cesja, sprzedaz), zgodnie z art. 509 kc,
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

27. ZamawiĄący jest uprawniony
wymagalnych

28'
29.

i

i

i

.

30. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu
podmiotÓw, wszystkie podmioty działa1ące łącznie jako \A/ykonawca ponoszą solidarną
od pow iedz a
i

l

n

oścwo b ec Zamawiającego za

r

e

alizaĄę

p

rzed m iotu

um

owy.

31' W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie
rozliczenia z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleŻnościjak i zobowiązań

odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj. '..
Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywac się będą w
dokonana przez
ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego

a

Zamawiającego zapłata na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych
członkow konsorcjum z tytułu naleŻnego wynagrodzenia za realizaĄę przedmiotu umowy. (jeŻelidotyczy)
32. W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają,
ze wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych naleznoŚci jak
i zobowiązań odbywac 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 ZamawiĄącego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz
okreŚlonego w ofercie i/lub umowie przedstawiciela Wykonawcy Wyczerpuje roszczenia
pozostałych podmiotow będących \A/ykonawcamiz tytułu należnego wynagrodzeniazarealizaĄę
przedmiotu umowy.

33. Zamawiający oŚwiadcza, Że:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NlP 653 000 48 65'
2) jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pienlvszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2A,01-513 Warszawa,
3) posiada status duzego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia B marca 2013 r' o
przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935

tj.)

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

35'

jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty
zaistnienia zmiany.
W przypadku zmiany właściwychurzędów skarbowych ZamawiĄącego i/lub Wykonawcy, kaŻda
ze Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do
7 dni od daty jej dokonania.

36' ZamawiĄący oświadcza, Że będzie realizowac płatnoŚci za faktury

z

zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatnoŚci, tzw. split payment.
37. Numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi byc rachunkiem
dla ktorego zgodnie zrozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r' - Prawo bankowe (Dz. U.
2021.2439t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
38. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy \A/ykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do
złoŻenia zawiadomienia, o ktorym mowa wart' 117ba S 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r'
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Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021.po2.1540

t.j.).

39. Przedmiot zakupu moŻe zostać sfinansowany przez wybranego pŻez
przedsiębiorcę leasingowego.

1)
2)
3)
4)

W takim

wzg lędem Zamawiającego W zakresie:

Zamawiającego

przypadku Wykonawca pozostanie zobowiązany

obowiązkÓw wynikających z rękojmi i gwarancji,

obowiązkÓw w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie

obsługi przedmiotu umowy,
Wymaganych warunkÓw technicznych

jakościowych przedmiotu umowy,
nieterminowe wykonanie obowiązkow,
o ktÓrych mowa powyzej na warunkach i zasadach określonychw postępowaniu/umowie.
40. Wvkonawca oświadcza, że:

a)
b)

odpowiedzialnoŚci

i

z tyt. kar umownych za ewentualne

i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur
lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług
41. Wvkonawca oŚwiadcza' ze jego właŚciwym urzędem skarbowym jest
...'.' przedsiębiorcy w rozumieniu
42. Wvkonawca oŚwiadcza, ze posiada status
ustawy z dnia B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach
jest czynnym podatnikiem podatku od towarow

handlowych (Dz.U. 2020.935 t,j.).

43. Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę
mowa w ust. 33, pkt 3); ust.42 powyzej.

o kazdejzmianie statusu, o ktÓrym

44' W przypadku opÓznień w płatnościachkwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie
przedmiotem odrębnych negocjacji'

45. Strony przewidują mozliwoŚc zmiany umowy poprzez obniżenie cen jednostkowych materiałow
wskazanych w załączniku nr ... ... do umowy. Zmiana umowy w tym zakresie moŻe nastąpic w
formie pisemnego aneksu do Umowy lub poprzez złoŻenie przez \A/ykonawcę jednostronnego
pisemnego oŚwiadczen ia ZamawiĄącemu'

1.
2.
3'
1

.

2.

$ 4 Termin obowiązvwania umowv
Umowa obowiązywac będzie
Zamowienie nie moŻe byc doręczone pÓŹniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy
Termin realizaĄi dostaw - .......'.od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną.

$ 5 Gwarancia i postepowanie reklamacvine

Wykonawca udziela na przedmiot zamowienia gwarancji na okres: ... .. miesięcy licząc od daty
dostawy przed miotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin
zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłuzony
o okres postępowania reklamacyjnego.

3. W

przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym

z

wadą ukrytą, ZamawiĄący złoŻy

Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych,
pod rygorem naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyc i udzielic Zamawiającemu
pisemnej odpowiedzi czy reklamację uznaje i wskazac sposob jej załatwienia. Bieg terminu
rozpoczyna od dnia następnego po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, pzez

4.
5.
6.
7.

8.
1'

Zamawia1ącego reklamacj

i

do \Ą/ykonawcy.

Po stwierdzeniu konieczności wycofania z uzytkowania dostarczonego towaru z powodu wad

zostaną przeprowadzone og lędziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarazyc, w terminie do 3 dni
roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z zapisami$ 10.
W przypadku rozbieżnościstanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawia1ący moze zleciĆ
wykonan ie badań specjalistycznej jed nostce badawczej.
W przypadku uzyskania wynikow badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca, ktory zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomościo w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi określoneprzez Zamawiającego
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie zzapisami s 10.
Wysokośc kosztÓw 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
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie
obowiązywania umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie
jego zgodnoŚci z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi
i

jakoŚciowymi oraz wydanymi certyfikatami przez:
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1)
2)
3)
2'
3'
1)
2)
3)
4)
4.
5.
1)
2)
6.

WĘGLoKoKs KRAJ s'A.

akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów, lub
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub

laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę
uprawnioną do certyfikowania wyrobÓw, uprawnione do badania towarÓw stanowiących
przedmiot umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych kontrolą.
Pobranie probki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty
zawiadomienia Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
numerze dowodu dostawy partii materiałÓw lub wyrobu lub częścizamiennych maszynlurządzeń
pod legających badaniom kontrolnym,
magazynie, w ktÓrym zostanie pobrana prÓbka towaru,
terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych i jej wielkoŚci wskazując jednocześnie Jednostkę,
ktÓrej zlecono ich przeprowadzenie.
Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej pańii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
do badań kontrolnych, W sposÓb uniemozliwiający ingerencję osob trzecich odpowiada
Zamawiający tj,: Kopalnia, w ktÓrejzostanie pobrana probka towaru'
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbki towaru do badań oraz jej
oznaczenia w dogodny dla niego sposob,
\Alkonawcy i Zamawia1ącemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym
organizowanym i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓĘ mowa W
ust.

'1.

Z pobrania

prÓbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokÓł zawierający,
co najmniej, informacje okreŚlone w ust. 3, ktÓry podpisują:
Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
przedstawiciel Wykonawcy umowy.
Protokoł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryginał zatrzymuje
Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel \A/ykonawcy 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, sporządza 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, iloŚĆ i nazwę przekazanego do badań towaru oraz nazwisko
i imię osoby odbierającej probkę do badań.
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa w ust' 1 opinii
stwierdzającej niezgodnośÓ prÓbki towaru z Wymaganiami okreŚlonymi w ust. 1, ZamawiĄący
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną.
'10. W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o ktorych mowa w ust. 9:
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w iloŚci rownejwielkości nierozchodowanej dostawy, o
ktÓrej mowa w ust. 3 pkt 2' pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami $ 10, z
zastrzeŻeniem ust. 11,
\Ałkonawca, na podstawie faktury wystawionej pzezZamawiającego, ponosi koszty towaru zuŻytego
do badań' jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego badania oraz ich pzeprowadzenia i
wydania opinii,
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

7.

B.
9'

1)

2)
3)
4)
5)

dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia

opinii, niezaleznie od uzyskanych wynikÓw,

i

wydania

dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą,
o której mowa w ust' 1 mogą stanowić przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn lezących
po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię towaru.
11' Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznejjednostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz \A/ykonawcy jego transpońem i na jego koszt.
U jawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktorej
12. Wp
mowa
ust. 1, wady towaru częŚciowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu oraz
podjęciu przezZamawiającego decyzji o demontaŻu i wytransportowaniu towaru z dołu kopalni,
kosztami wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na
podstawie faktury wystawionej przez Zamawia1ącego W oparciu o sporządzoną przez niego
kalkulację kosztow.
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13.

W czasie realizac1i
w uzgodnionym

do przeprowadzenia,
z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunkÓw techniczno organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę
umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo

ceńyfikatami.

14. W audycie, o ktorym mowa w ust. 13, oprÓcz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
mogą uczestniczyc, na zaproszenie Zamawiającego, również przedstawiciele akredytowanej
jed nostki ceńyfikującej.

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

$ 7. Obowiazki Wvkonawcv

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc przedmiot zamowienia zgodny ze złoŻonąofertą.
Dostarczenie przez \Ą/ykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
w terminach określonychw zamÓwieniach w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba, że uzgodniono
inną godzinę dostawy. Towar winien zostać wydany Zamawiającemu W opakowaniu zwyczajowo
przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.

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

na koszt

własny

Towar winien byc oznakowany W sposÓb umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadÓw niebezpiecznych
powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałow dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty
odbioru powyzszych odpadow ponosi Wykonawca.
Braki w dostawach towaru, ZamawiĄący zobowiązany jest podać Wykonawcy do wiadomoŚci
pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia.
Wykonawca winien w ciągu 3 dni roboczych od powiadomieniazająć stanowisko, co do brakÓw
w towarze.

JeŻeli zajęcie stanowiska nie nastąpi

uw

aŻał za

n

ied osta

rczony

w

tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie

.

Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc do magazynu
Zamawiającego z kaŻdą partią wyrobÓw sporządzone W języku polskim dokumenty,
potwierdzające spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego:

'l|.Przy każdej dostawie: - Dowod wydania materiału (WZ),
- Swiadectwo kontroli jakości,

- Deklaracja zgodnoŚci,
- Kańa Gwarancyjna,
- Dokumentacja techniczno-ruchowa / instrukcja stosowania ieksploatacjiwrazz wykazem części
zamiennych ( w wersji papierowej lub elektronicznej), lub rysunek wykonawczy umozliwiający

identyfikację częŚci'

10' Wykonawca zobowiązany

jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na własny
koszt. Zamawiający powiadomiWykonawcę drogą faksową lub elektroniczną o mozliwoŚci
odbioru opakowań w terminie:
1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań - jeŻelidotyczy
2) do 180 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy bębnÓw po linach, kablach i przewodach - jeŻeli

dotyczy

11' Jezeli

1)
2)

2.
1)

2)
3

4
5

6

7)
B)

\A/ykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o moŻliwościodbioru opakowań
zwrotnych' nie dokona ich odbioru' Zamawiający ma prawo:
dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby \A/ykonawcy na koszt \A/ykonawcy, zgodnie
z cennikiem przewoŻnika,
unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.
$ 8. Obowiazki Zamawiaiaceqo
Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamowień' ktÓre będą podpisywane lub
przekazywane bez podpisu (w przypadku zamÓwień elektronicznych) przez osoby upowaŻnione
ze Strony Zamawiającego.
Zamówienie winno określać:

identyfikatory Lrmowy,

sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia,
datę i numer zamÓwienia,
przedmiot zamÓwienia,

ilościi jednostki miar,

ceny jednostkowe netto,

ogÓlną wartoścnetto zamowienia,

termin realizacji zamÓwienia,
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9) miejsce dostawy.
3. Ze strony Zamawiającego

osobą odpowiedzialną za realizację umowy są osoby wymienione

w zawartej umowie lub branzysta sporządzający

S 9.

zamowienie'

l

Zakres rzeczowv przedmiotu umowv

Zakres rzeczowy zgodnie zZałącznikiem Nr 1 do S!WZ.
1.

1)

a)

b)

c)

d)
e)
2)
a)

$ 10. Karv umowne iodszkodowania
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
Wy kon awca zobowiąza ny jest zapłacic Zamawiającem u kary u mowne
w wysokoŚci 10% wartościnetto niezrealizowanej częściumowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okolicznoŚci, zaktore 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 wartości netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w niezrealizowanej

częŚci zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za ktÓre
odpowiada Wykonawca,
w wysokoŚci 0,2%o umownej wartoŚci netto towaru określonegokaŻdorazowo w zamówieniu,
nie dostarczonego w terminie za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia
towarLl, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚci 0,5%.
W przypadku 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 częŚci uznaje się w szczególności
oŚwiadczenie \Ałkonawcy o odstąpieniu od realizacji zamÓwienia |ub jego częŚci oraz sytuację,
w ktorej kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamÓwienia lub jego częŚci osiągnie
wartoŚc niezrealizowanego zamÓwienia lub jego częŚci.
w wysokości 0'2o/o wańoŚci netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień
zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w $ 5 ust. 3,
w wysokości 0,2o/o wartości netto podlegającego wymianie towaru za kaŻdy dzień zwłoki
(w przypadkach okreŚlonych w $ 5 ust. 5 lub7 orazw $ 6 ust. 9 pkt 1),
ZamawiĄący zobowiązuje się zapłacic Wykonawcy kary umowne:
w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego kaŻdorazowo w niezrealizowanym
zamÓwieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwienia z powodu okolicznoŚci, za ktÓre odpowiada

ZamawiĄący,

b)
2.

3

4
5.
1)

2)
3)
6.

1.

w wysokości 0,1o^ umownej wartoŚci netto 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, ktÓrych iloŚc odpowiada iloŚci towarÓw z
dostarczeniem ktÓrych Wykonawca się opÓznia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie
dokonany za cenę wyŻsząod ceny wynikającej zwiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciąŻy
Wykonawcę roŻnicą pomiędzy ceną, po jakiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w
umowie.

Zamawiający niezaleŻnie

od zastrzeŻonych kar umownych ma prawo domagania

się

od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych do wańościfaktycznie poniesionych strat
oraz utraconych korzyści.

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie
do zapłaty stanowic będzie nota księgowa
Za datę dostawy pańii towaru strony przyjmują:

datę dostarczenia partii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera

do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla
dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub
datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją

ZamawiĄącego, przekazaną Wykonawcy, lub
datę dostarczeniaprzez Wykonawcę partiitowaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,
potwierdzoną w sposob opisany w pkt. 1'
Za naliczanie kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest
branzysta jed nostki organizacyjnej, ktora wystawiła dane zamÓwien ie.
$ 11. odstapienie od zamówienia
W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, ZamawiĄący moŻe odstąpic od realizacji zamowienia
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyc kary umowne zgodnie z postanowieniami
$10 ust'1 pkt 'l lit. b, w następujących przypadkach:
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1)

2)
3)

4)
5)
2.

otrzymania przezZamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany pańii towaru,
co do ktorej 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% wartoŚci reklamowanego 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% wańoŚci reklamowanego towaru,
nabycia przez Zamawiającego u innego kontrahenta towarÓw, W ilości wyspecyfikowanej
w niezrealizowanym zamÓwieniu, z ktÓrych dostarczeniem \Ałkonawca się opÓŹnia.
odstąpienie Zamawiającego od realizacjizamÓwienia zprzyczyn lezących po stronie \A/ykonawcy
ZamÓwienia, pzekazane w kazdej z form przewidzianych dla przekazywania zamÓwień uwaza
się za skuteczne.

3.

Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamÓwienia po uzgodnieniu między \AĄ'konawcą

2

Zamawia1ącemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę przepisow prawa, skutkujących powstaniem zagroŻenia
bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, zycia pracowników. Prawo to Zamawiający
moŻe wykonywaĆ w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez
Wykonawcę przepisow prawa skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń' W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie nalezne mu z tytułu wykonania częŚci umowy'
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)

aZamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.
$ 12. Odstapienie od umowv

1)

3

1)

2)
3)

a)
b)

w przypadku:
utraty pzez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnościlub czynnoŚci
objętej przedmiotem zamówienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Prawo to Zamawiający moze wykonywac w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomoŚci o
zaistnieniu tych okolicznoŚci.''
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) z zachowaniem
okresu wypowiedzenia Wynoszącego nie więcej niŻ 60 dni, okreŚlonego w odrębnym
oŚwiadczeniu, w przypadku:
ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
powodujących mozliwoŚc wykorzystania uwolnionych środkÓw produkcji lub potencjału ludzkiego
do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego Świadczeń objętych umową.
zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym Że Świadczenie objęte
umową nie moŹe byc zrealizowane
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn leŻących po stronie
\A/ykonawcy , przy czym za:

niewykonywanie zamÓwienia rozumie Się wielokrotne uchylanie

od realizacji Umowy w całościlub w części,

się przez

\Afukonawcę

nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposÓb
niezgodny ze sposobem okreŚlonym w umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji

zamÓwienia jest nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego.

1.

2.
3'
4.

$ f 3. Ochrona danvch osobovwch
Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ochrony udostępnionych danych osobowych, w
związku z realizacją dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków
ochrony danych osobowych przettntarzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami
prawa a W szczegolności z ustawą zdnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych
(Dz.U'2019.1781 t.). z dnia 19.09.2019), oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z
przefuvarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylen ia dyrektywy 951 46 lWE.

Wykonawca

i

Zamawiający zobowiązani

są do

Wykonawca

i

Zamawiający oŚwiadczają,

Że pracownicy posiadający dostęp do

stosowania wytycznych lub interpretacji,

wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych
osobowych dotyczących przeM'tarzania i ochrony danych osobowych.
danych

osobowych przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamÓwienia/umowy znają przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia uprawniające
do przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca i Zamawiający oŚwiadczĄą, 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

sekretarz Komisji: Betyna

zedtewska

str' 61

Nr sorawv: PRZZI3O 9

LOKOKS KRAJ S.A

jej realizacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron
umowy.

$ 14 Pzetwarzanie danvch osobowvch

Zgodnie zart' 13 ust.1 iust.2 Rozpouądzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przefu,tarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE'L.2016.119'1), zwanego dalej
RoDo' Zamawiający informuje, iz:
1)

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ S.A., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-94o) 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 653-000-4865, REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl,

www.weg lokokskraj.
2)
3)

p

l, zw

any dalej Ad

m in

istratorem.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ S.A.:
adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weolokokskrai.pl, tel. 32 7181667.
Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŹe dotyczyć

reprezentantow, właścicieli u b pracown ikow Wykonawcy'
Dane Wykonawcy są rowniez przetv'tarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego W ań' 6 ust. 1 lit' 0
l

4)

5)

6)

RODO.
Pzefuvarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolnoŚci z ustawy o podatku
dochodowym od osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy
kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą
powyższych celÓw' Administrator moze udostępniĆ dane osobowe \Ą/ykonawcy innym odbiorcom
świadczącymusługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą

rÓwniez udostępniane podmiotom upowaŻnionym

7)

B)

e)

na podstawie przepisow prawa

oraz

podmiotom przebttarzającym, z ktorymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o
udzielenie zamÓwienia atakŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane

zgodnie z obowiązującymi przepisami'
Wykonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.

Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora Ochrony Danych Osobowych w
WĘGLoKOKS KRAJ S.A.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza
przepisy RODO.

$ 15. Nadzór wvnikaiącv z zarzadzenia środowiskoweqo
W trakcie realizacji zamÓwienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisow
prawnych W zakresie ochrony Środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla \Ałkonawców
obowiązującej wWĘGLoKoKs KRAJ S.A., zamieszczonej na stronie https://dostawcy-

weglokoks.coig.bizl.

1.
1)

g 16. Zasadv etvki
Wykonawca oraz Zamawiający nie moze naruszac poprzez swoje zachowanie (działanie,
znoszenie lub zaniechanie) przepisow obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takŻe
pracownikow, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osob działających w jego imieniu lub na
jego rzecz i odnosi się w szczegÓlnoŚci do zachowań, ktÓre mogą prowadziÓ do:
popełnienia przestępstw określonych w ań. 16 ustawy z dnia 28 pażdziernika 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary (Dz.U. z 2019
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poz.628),
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 zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony
swych przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązują się, Że nie wręczały i nie wręczą zadnej
darowizny lub prowizji; jak rÓwnieŻ nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji
pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania
r.,

i/lub umową'

,l7. ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności
$
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,

2

3

handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy
ido niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w Umowie, atakŻe
do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie
ich przez Strony w innym celu niŻ przedmiot Umowy, mogłyby narazic interesy Stron w czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, Że wszystkie
dane będące przedmiotem bądz wynikiem przefu,tarzania na podstawie Umowy są własnością
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy czym \Ą|konawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich
dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Że wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przetrttarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego ibez
wyraznej zgody ZamawiĄącego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub
jakiekolwiek osoby, za ktore Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚc, poza zakresem
Umowy pzetwarzane, ani teŻ korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek
sposÓb.

4.
1)

2)
3)

Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktora:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, 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.

5.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalne w
następujących sytuacjach
Wykonawca moŻe W razie potrzeby dzielic się informacjami związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcow;
Wykonawca moŻe ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej'
Wykonawca moŹe ujawniac informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się, Że wszelkie dane i informacje uzyskane W związku z
wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesow Zamawiającego nie
zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całoŚci, o ile nie wynika
to z innych postanowień Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji , z zastrzeŻeniem ust.
:

1)

2)
3)
6.
7.

4i5.

8

I

Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkÓw technicznych
iorganizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych
zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną
modyfikacją.

W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufnościStrona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.

$'18. Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy
sierpn ia 201 0r. o och ronie nformacji n iejawnych (D2.U.201 9.7 42 t.j.).

z dnia

5

i
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$ 19. Siła wvższa

2

3.

a)
b)

c)
4.
5.

Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,
jezeli jej realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej'

Siłę wyŻszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŻne od woli

stron
uniemozliwiające wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu
nie mozna zapobiec ani przeciwdziałac pzy zachowaniu nalezytej staranności'
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlności:
klęskiŻywiołowe np. poŻar, powodż, trzęsienie ziemi itp.,
akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
powazne zakłócen ia w fu n kcjonowan u tra nsportu,
i

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

ou"'1"1?:':*l1n:111u',",
.....1e1....

e_ mair

... e- mail
osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją

:::'l:"*":::i:::::-i:;:

2.

e_ mai,

Ze strony \Alkonawcy osobą/osobamiupowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad

::"1":"::':*l::uoi:i'1::

e_mai,
e- mail

E-maildo obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy
3

(

LDo

)

Zm'iana osÓb odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej
w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację umowy, Wymagane jest pisemne
powiadomienie drugiej strony umowy.
$ 21' Postanowienia końcowe
Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązująsię rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji

zmianie

bezpoŚrednich.

2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizaĄi dostawy pÓŹniejszego
niz określonyw umowie:
w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,
po przekazaniu zamówienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez
informację o zmianie terminu realizaĄi zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niz
pierwotny termin realizaĄi. W kazdym przypadku moŻliwa jest zmiana terminu rea|izacji
zamÓwienia po przekazaniu oŚwiadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem

3.

W

4.

\Ąłkonawca zobowiązany jest' aby wszystkie czynnościzwiązane z koniecznością
bezpoŚredniego zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ s.A (w tym m.in. uzyskanie akceptacji,

2
1

lub e- mailem.

5

przypadku braku mozliwoŚci polubownego rozwiązania spory poddawane będą

do rozstrzygnięcia przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dlaZamawiającego.

przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a także
wszystkich czynnoŚci związanych z wykonywaniem praw iobowiązkÓw WĘGLoKoKS KRAJ S.A.
wynikających z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z
powiadomieniem osoby pełniącej nadzÓr nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia pzez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie
pracownikow WĘGLOKOKS KRAJ S.A' przy wykonywaniu czynnościzwiązanych z realizai1ą
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikow Zamawiającego, wykonujących narzeczfirm obcych
czynnoŚci, ktore na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi
przez pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu
powz ięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyŻszych o ko icz nościach.
l
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W sprawach nieuregulowanych do umow stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

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

ze

Stron.

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