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Dotyczy postepowania nr PRZZI3010
S'A., Zamawiający
Działajączgodnie z $ 23 ust. 5 Regulaminu udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ
pn': Dostawa części
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
KRAJ s'A' KWK
potrzebWĘGLoKoKs
dIa
zamiennych do kombajnów chodnikowych -JoY Maszyny Górnicze
zapisÓw S|WZ
treŚci
dokonuje modyfikacji
,,Bobrek_Piekary,, w roku 2o22 |grupa materiałowa 295-24-04),
w następujący sposob:

tych warunków,
GzęśćVl. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnlania
otrzymuie brzmienie:
o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegac się Wykonawcy , ktÓrzy spełniają warunki dotyczące:
1' Posiadania wiedzy i doŚwiadczenia potrzebnej do realizaĄi zamÓwienia'
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy"
ońrotowym W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych' a jezeli okres
a) uźysrali przychod n"ito * jednym rokujeden
roli - w ty.m ókresie, na podstawie ,,Rachunku zysków i strat''
prowadzenia działalnoŚci jest krotszy niz
'pozyĄa
- do
PrzychÓd netto ze sprzedaŻy pńourto*, towaiÓw i materiałÓw lub PrzychÓd netto ze spzedaŻy
wańości powvżei 150 000.00PLN.
Zamawiający dokona
W przypadku wykonawcow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
pzychody za
potwierdzających
dokumentÓw
podstżwie
innych
weryfikacji svtiićji ókonomiczne1Wyionawcy na
okres jak w zdaniu poprzednim
^. -^L ż^
Zamawiający
przychodow w walutach obcych
W przypadk, *iioirń"Ów przedstawiających waftoŚć uzyskanych
którego
roku,
dnia
ostatniego
ogłoszonego
NBP
kursu
Średniego
*e'ałrg
kwoty
dokona przelićzenia wykaźanej
NBP
kursu
przychody ao|vó,zą, i ń prrypuaki przycńodow uiyskanych w bieŻ1cym pku wg średniego
dokonanie
moŻliwe
było
Aby
ogłoszonego dnia poprzedzającego azierti w ktorym upływaiermin składania ofert'
je
przeliczenia wartościwykonanych dostaw, ktÓrych *a,tose została określonaw walutach obcych, naleŻy
wyszczegolnić oddzielnie dla kaŻdego roku kalendarzowego'
dokona przeliczenia
W przypadku, gdy rok obrotowy nie"pokrywa się z rokień kalendarzowym, Zamawiający
obrotowego.
roku
miesiąca
dnia
ostatniego
ogłosz9nego
wśxa2'ane1xwóti wg średniego kuńu NBP
zamÓwienia;
b) znajdują śięw śytuic1ifinansowej zapewniającej wykonanie
społecznei zdrowotne z wyjątkiem
na
ubezpieczenia
śrłioer
podatkÓw,
opłat'lub
3' Nie zalegają zuiszczaniem
przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożeniena raty zaległych
płainoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonan ia decyzji właŚciwego organu,

4.
a)

b)
5.
6.
7.

się w stanie:
Nie znajdują
's'ozi;

jest pzewidziane
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym
likwidaiji,
w trybie ań'
majątku
likwidację
zarządził
lub
sąd
zaspokojenie wLrzycieli przez lkwióację mó1ąttu wykonawcy
piawo
t'j.)'
15B8
_
(Dz.U.
z2021.
restrukturyzacyjne
332 ust. 1 ustańy zdnia łs ma.1a 2015 r.
prawomocnym
upadłoŚci za wyjątkiem wykon-awcy, ktÓry po ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony
postanowienień'śąou, ;ez'eti ut<łao-ńie prż"*iouje zaspokojenia wierzycieli pzez likwidację majątku upadłego,
goo ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r' - Prawo
chyba, ze sąd .'^rrĄar.iilikwidację jego majątku w tryoie art'
upadłoŚciowe (j't. Dz'U. z2020 poz. 1228 z pÓŹn'zm')
.l_-__-:- zamowienia'
-^_:..
Dysponowania'odpowiednim poiencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
w Załączniku
puez
Zamawiającego
Spełniają *yńag6nia odnoszące si{ oo przedmiotu zamowienia okreŚlone
.

nr'1 do SIWZ.

KRAJ
Niezaleznie od podstaw wykluczenia określonych w Regulaminie udzielania zamowień w WĘGLoKoKS
S.A. oraz SIWZ, Zamawiający wykluczy z postępowania \Ą/ykonawcę:
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a) co do ktorego zachodzijedna z ponizszych okolicznoŚci, okreŚlona w art'.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szcżegÓtnych roźwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpiecze,ństwa narodowego (Dz. U. z2022 r. poz'835), dalej zwana ,,Ustawą'' tj..
- Wykonawcę wymienionego W wykazach określonych w Rozporządzeniu

1B maja zrjoo

i.

Rady (WE) Nr 765/2006 dnia

dotycząóego środkÓw ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi

Łukasźence i niet<toryń urzędnikom z Białorusi (zwanego dalej ,,Rozporządzeniem nr 76512006')
i Rozporządzeniu Rady (UE) Nr 26912014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środkÓw ograniczających

w odniesieniu oó oziałań poowaza1ących integralnośćterytorialną, suwerennoŚó i niezaleŻnoŚć Ukrainy lub im
zagraŻających (zwanego dalej ',Rozporządzeniem nr 269t2014''), albo wpisanego na listę na p.odstawie decyzji
w śprawió wpisu na list*ę rozstizygającą o zastosowaniu Środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;

z

1

marca 2018 r.
dnia
- Wykonawcę, ktÓrego beneficjentem rzeczywistym W rozumieniu ustawy
o przeciwdźiałaniu praniu pieniĘdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz.593 i 655) jest osobą

wymienioną w wykazacn'okreslońych w Rozporządzeniu nr 76512006 i Rozporządzeniu nr 26912014 albo
wpisaną na listę luo oęoącątakim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24lutego2022r., o ile została wpisana
na listę'na podśtawie beóyź1i w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu Środka, o ktÓrym mowa

w art. 1 pkt 3 Ustawy;
- Wykonawcę, ktÓrego jednostką dominującą w rozumieniu_art. 3 ust' 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkoiwosci (bz'' U' z zoż1 r' poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w Rozporządzeniu nr765t2OO6 iRozporządzeniu nr 26912014 albowpisany na listę lub będący taką jednostką

o

ile został wpisany na lisĘ na _podstawie decyzji
dominującą_ od dnia 24 lutego 2O2ż r.,
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o ktorym mowa w ań. 1 pkt 3 Ustawy;
b) wobec ktorego istnieje zakaz ubiegania się.o zamowienie określony w arŁ 5k Rozporządzenia Rady (UE)
nr 2O22t576 z dnia B kwietnia 2022 r. w spravriie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego Środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zgodnie
z łtorym zakazuje się udzielania wszelkich zamowień publicznych na rzecz lub z udziałem:
obywateli rosyjskich lub osÓb fizycznych lub prawnych, podmiotÓw lub organow z siedzibą w Rosji;
osob prawnych, podmiotÓw lub organow, do ktorych prawa własnościbezpośrednio lub poŚrednio w ponad 50
oń naleŻądo podmiotu, o ktÓrym mowa W powyŹszym tirecie; lub
pod kierunkjem podmiotu,
osÓb fizycznych
-mowa lub prawnych, podmiotÓw lub organÓw działających w imieniu lub
w dwoch powyzszych tieratach, w tym podwykonawcow, dostawcÓw lub podmiotów,
o ktÓrym
na ktorych zdolnoŚci polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy
przypada na nich ponad 10 % wańoŚcizamowienia;
c) wobec ktÓrego są podejmowane inne prawem przewidziane Środki o charakterze sankcyjnym, niz te określone

-

-

w ust.

B.
9.
10.

1;

d) ktÓry w zakresie przedmiotu zamÓwienia oferuje wyroby pochodzące lub ktÓre zostały wywiezione
z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.
NiezaleŹnie od innych dokumentow wymienionych w SlWZ \Ąkonawca zobowiązany jest do złoŻeniawlazz ofertą
oświadczenia,ktoiego wzór stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. oświadczenie składane jest przez \Ą/ykonawcę
w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o ktÓrych mowa w punkcie powyzej. W przypadku wspÓlnego
ubiegania się o zamowienie przez WykonawcÓw, oŚwiadczenie składa kaŻdy z \Ąłkonawcow wspÓlnie

ubiegających się o zamÓwienie.
Jezeli Wykonawca nie złoŻyłoŚwiadczenia, o ktorym mowa w ustępie powyŻej, lub złoŻone oŚwiadczenie jest
niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiającv wezwie \A/ykonawcę do jego złoŻenia, poprawienia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie.
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia, o ktÓrych mowa w ust' 7),
w dostęfnyón rejestrich, zarÓwno w toku postępowania o udzielenie zamowienia, jak i w toku wykonywania
Umowy.

ocena warunkow spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na
podstawie złożonychprzez Wykonawcow, a wymaganych pnez Zamawiającego dokumentów

i / Iub

oświadczeń.
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Gzęśó Vll. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i braków podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówien ia, otrzymuje brzmien ie:

1. DoKUMENTY WYMAGAN E Do zŁoŻENlA WRAZ z oFERTĄ oD KAżDEGo z VVYKoNAWGÓW:
1) oŚwiadczenia na druku Formularza ofeńowego stanowiąceg o Załącznik nr 2 do slwz.
2) oŚwiadczenie o szczegolnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
stanowiącegoZałącznik nr 10 do slwz.

3)

aktualny odpis z właściwegorejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie
dla Wykonawców, ktorzy prowadzą
działalnoścna podstawie innych dokumentow - ten dokument,
pełnomocnictwo do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, jezeli upoważnienie do podpisywania ofeńy
nie wynika z przedstawionych dokumentow (pełnomocnictwa w formie elektronicznej, z ktÓrego wynikałoby
umocowanie do podpisania oferty na dzień złoŻenia ofertń'

wcześniei niż 6 miesięcy przed upłrywem terminu składania ofeń, a

4)

5)
6)
7)

Pełnomocnictwo do złożeniaofeńv mus! bvć pod rvqorem nieważnościudzielone poprzez opatrzenie
qo kwalifikowanvm podpisem elektronicznvm przez mocodawce,
dowodu wniesienia wadium - (jeŻelidotyczy)'

oświadczeń wymienionych w cz. lllZałącznika Nr 1 do SIWZ - jeżeli są Wymagane,
jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentÓw, o ktÓrych mowa w pkt 3) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktÓrym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Terminy okreŚlone w pkt 3) stosuje się odpowiednio,
dokumentÓw

/

CzęśćVIlt 'Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofeńę -otrzymuje brzmienie:
Wykonawcy mogą Wspolnie ubiegaÓ się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą solidarną

1.

odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2.

W przypadku, o ktorym mowa w punkcie 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania

3.

W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku \AłkonawcÓw wspÓlnie, oferla oraz wszystkie załączniki muszą byc
podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegol nych wy kon awcÓw skład ających ofe rtę ws po n ą'

ich

w postępowaniu o udzielenie zamowienia, albo reprezentowania w postępowaniu izawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Wszelką korespondencję związanązprowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził
wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

l

A

4.

1)
a)
b)
c)
d)
e)

DOO

KI

na dzień składania poprzez EFo:
pełnomocnictwo, podpisane pŻez upowaznionych przedstawicieliwszystkich pozostałych VVykonawcÓw,
wystawiony indywidualnie dla kazdego z \Ą/ykonawców aktualny odpis z właściwegorejestru, jezeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a dla \AłkonawcÓw, którzy prowadzą działalnoŚc na podstawie innych dokumentow - ten dokument;

oświadczenie o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
stanowiącegoZałącznik nr 10 do slwz.

potwierdzenie wniesienia wadium-7'eŻeli dotyczy.
W przypadku wnoszenia wadium w formie owarancii lub poręczeń przez Wvkonawcow wspÓlnie ubieoającvch
sie o udzielenie zamÓwienia z treściqwarancii musi wvnikaÓ, Że odnosi się ona zarowno do zleceniodawcy
owarancji, jak rowniez do wszvstkich pozostałych \Afukonawcow wspolnie ubieqających sie o udzielenie
zamÓwienia.

KWK BOBREK-P!EKARY RuCh

WĘGtoKoKs KRAJ s.A.
ul. Gen.

ł +48 32 416

21

ćo-ó1

NlP:

653-0m48-65

sekretańat@Weglokokkraj.pl REG0N 27fl034633

t

www.weglokokskraj.pl

Jenego Ziętka, 41_9fi Piekary śląskie
BD0:000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwkach, KRS

0000955885

Kapitał zakladowy 173.321.000,00 PLN oplacony w całości

ul.Konstytucji76,41-905Bytom
T:

+48 32

7 18 10

00

bobrekpiekary@weglokokkraj.pl

BObTCK

2)
a)
b)
c)

('wE GLOKOKS
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na wezwanie Komisji Przetargowej:
dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw potwierdzające, że nie zalega
z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania
decyzji właŚciwego organu,
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚciza wykonanie pzedmiotu Zamowienia stanowiącego Załącznik Nr 6
do SIWZ,
kopię umowy konsoĘum.

Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazać, Że warunki dotyczące wiedzy
i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamÓwienia lub zdolnoŚci finansowych
spełniają łącznie i na tą okolicznoŚc załączyc odpowiednie dokumenty (jeŚli są wymagane). Jezelijeden z \ĄkonawcÓw
spełnia okreŚlone przezZamawiającego warunki moŻna przedłoŻyc tylko dokumenty jego dotyczące.

5.

Zmienia się zapisy Załącznika nr 9 do SIWZ /sfotne postanowienia, które zostanąwprowadzone do umowy

jako:

1.

$ 21 Postanowienia dodatkowe

Wzwiązku z sytuacją' jaka zaistniała na skutek wojny pomiędzy Federacją Rosyjską, a Ukrainą, \A/ykonawca
oświadcza, Że stosuje się do obowiązujących przepisÓw prawa wprowadzających sankcje i nie wspÓłpracuje
z podmiotami objętymi sankcjami, czy teŻ w zakresie, ktory jest objęty sankcjami. Nadto \A/ykonawca oświadcza,
Że ani on sam, ani Źaden członek jego zarządu, ani tez jego beneficjenci rzeczywiŚci nie są objęci sankcjami.
W szczegÓlności Wykonawca oświadcza, Że stosuje się do:
a) ustawy z dnia 'l3 kwietnia 2022r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę orazsłuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.z2022 r. poz.B35);
b) rozporządzenia Rady (WE) nr 76512006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego Środkow ograniczających
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;
c) rozporządzenia Rady (UE) nr 26912014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środkÓw ograniczających
w odniesieniu do działań podwazających integralnośc terytorialną, suwerennośó i niezaleznoŚc Ukrainy lub im
zagraŻających',

2'

3.
4.
5.
6.

d) rozporządzenia Rady (UE) nr 83312014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środkÓw ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
Wykonawcy oŚwiadcza, ze nie zachodzi wobec niego przesłanka wykluczenia z postępowania określona
w ań. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresjina Ukrainę orazsłuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz' U.z2022 r. poz.835)oraz nie istnieje
zakaz udzielania zamÓwienia okreŚlony w ań' 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 20221576 z dnia 8 kwietnia 2022
r. W sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego Środkow ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie'
Wykonawca oświadcza, ze wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamowienia) wyroby nie pochodzą, ani nie
zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej'
Wykonawca oświadcza, Że nie są podejmowane wobec niego inne prawem przewidziane Środki o charakterze

sankcyjnym niz te okreŚlone W ust' 1.
Jezeli ktÓrakolwiek z okolicznościzawańych W powyŻszych ust' 1-4 stanie się nieaktualna, wÓwczas Wykonawca
zobowiązują się niezwłocznie powiadomic o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail, nie pÓŹniej niz
w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okolicznoŚci.
Niezaleznie od podstaw odstąpienia od Umowy okreŚlonych w jej treści, Zamawiający Uprawniony jest
do odstąpienia od Umowy w całościlub częŚci w przypadku, gdy zajdzie co najmniej jedna z ponizszych
okolicznoŚci:

a) wobec Wykonawcy zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia z postępowania okreŚlona
w art. 7 ustawy z dnia'13 kwietnia 2022 r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz słuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z2022 r. poz.835);
b) wobec Wykonawcy zaistnieje zakaz udzielania zamÓwienia okreŚlony w ań. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr

20221576 z dnia B kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego środkÓw
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
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zostały wywiezione
c) wchodzące W zakres przedmiotu Umowy (zamowienia) wyroby pochodzą
z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej;
d) Wykonawca nie stosuje się do obowiązujących przepisÓw prawa wprowadzających sankcje w związku
z wojną pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą lub wspÓłpracuje z podmiotami objętymi sankcjami, czy teŻ
w zakresie, ktÓry jest objęty sankcjami.

e) wobec Wykonawcy podejmowane są inne prawem przewidziane Środki
te określonew ust.

o

charakterze sankcyjnym niŻ

'1.

Zamawiający uprawniony jest do skorzystania
w terminie trzech miesięcy.
$ 2{. Postanowienia końcowe

_

z

uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o ktÓrym mowa w ust.
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