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Nr sprawv:

WĘGLoKoKs KRAJ s.A'
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ sPoŁKA AKCYJNA

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

REGON: 270034633:
nr rejestrowy BDO 000012274

res strony nternetowej : www.weq lokoks k ra i. p I
SposÓb komunikowania się z Wykonawcamizostał okreŚlony w dalszej częścislWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PROFIL NABYWCY: ad res internetowy: https ://dostawcv-weq !okoks.coiq.biz
ad
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Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofeńowego
(ad res platformy EFO) : https://efo.coiq. bizl
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lnformacje podstawowe:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ s.A.
zwanym w dalszej częŚci S|WZ Regulaminem zzastrzeŻeniem postanowień SIWZ.
Wyciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust'1, dostępny jest dla Wykonawcow na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ S.A. w Profilu Nabywcy.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofeń oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. ofeŃy wrazz załącznikamisporządza się w postaci
elektron icznej i opatruje się kwal ifi kowanym pod pisem elektron icznym.
Szczegółowy sposób składania ofeń na pIatformie EFo jest dostępny na stronie:
https://efo.coiq. bizli ndex/pomoc/doku mentacia

Zakres iloŚciowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez
ZamawiĄącego z naleŻytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci z

uwagi na charakter prowadzonej działalności,nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarÓw w ramach poszczegolnych
pozycji asońymentowych i składania zamowień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeŻeniem, Że
całkowita wartoŚc dostaw nie przekroczy wartoŚci umowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie. llościwynikającez rzeczywistych potrzeb Zamawiającego
zostaną określonew zamÓwieniach'

Zamawiający dopuszcza mozliwoŚĆ składania ofert częściowychna poszczególne pozycje
asońymentowe, ktÓre wyszczegÓlnia Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca moŻe złoŻyc ofertę na
dowolna pozycie z cześci zamÓwienia.
Składana ofeńa winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy wybranej pozycji. Liczba pozycji

wynosi:10

Zamawiający przewiduje mozliwośc złoŻenia ofeńy przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej
pozycji.
Zamawia1ący po przeprowadzeniu tego postępowania niezamierzazawrzec umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościskładania ofeń wariantowych.
Zqodnie z $ 7 Reoulaminu (,,Procedura odwrÓcona'') Zamawiającv w ninieiszvm postępowaniu najpierw
dokona badania i ocenv wszystkich złozonych ofert, a następnie dokona oceny kwalifikacii podmiotowei
Wykonawcv (w zakresie brak istnienia podstaw wykluczenia i spełnienia warunkow udziału w

postepowaniu), ktÓreoo oferta została naiwvŻei oceniona
naikorzvstnieiszv bilans cenv oraz innych krvteriow oceny ofeń.

lIl'
1.

tj' zawiera

nainiŻsza cene

lub

opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamowienia jest:
Dostawa nowych przekładni do przenośników taśmowych ,zgrzebłowych i kombajnu chodnikowego
dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa29'|-2|

2.

Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uŹytkowe
określaZałącznik Nr 1 do slwz'
sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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okres_gw^aranc;l'
IV' Termin realizacii zamówienia i wymagany
do '12'2022 roku'
zawar9i1.
dlty
oa
1. Umowa ooowiązywac będzie:
-'.u[.e.y*nie
2'ZamowienieniemoŻebyćdoręczonepóŹniejniżwostatnimdniuobowiązywaniaumowy'
zgodnie z zamÓwieniami wynikającymi
3. Realizacja dostaw odbywac "ię ;Ęó;l"
z rzeczywistych potrzeb Za mawiającego'
4. Wymagany termin realizacji dostawy: zamÓwienia drogą elektroniczną na zasadach okreŚlonych w
- do 16 tvqodni od daty wysłanta Warunki RealizacjiDostay ()WRD)'
Załączniku nr afr Rógun'minu tj. ogotne
do
5. Wymagany okres gwarancji: minimum tz miesięcy licząc oł oaty dostawy przedmiotu zamowienia
magazyn u Zamawiającego.
postanowienia
6. Pozostałe wymagania gwarancji określono w Załączniku nr 10 do SIWZ - lstotne
3.1

do umowY.

Sposób uzyskania ceny ostatecznei

V

na

1

o

2.
1)

Ofe ńa ostateczna uzyskiwa na jest spoŚrod złożonych ofert:
w drodze aukcii elektronicznej:

a)

b)

c)

d)

pńffiozic

co
aukcję elektroniczną jezeli do postępowania zostaną złoŻone
zamawiający moŻe
zostanie
elektroniczna
aukcja
ooizuceniu. W tyń przypadku
najmniej 2 oferty nie póoregające
'https://lain3-weglok'oks'coig.biz/. Wykonawca zobowiązany jest

przeprowadron" poJ Joi"'""'n,
i"loio'"e się pod powyższym adresem w systemie.1ut<9j! elektroniczne'
ceny'
ńialł,tiaiący'w toku ajt<c.1i-elettronicznej, stosowaĆ będzie kryterium
Wymagania sprzętowe:
- t<omputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
- przeglądarka internetowa:
. lnternet Explorer 6.0 lub wyŻsza,
. Mozilla Firefox 3.5 lub wyŻsza,
- włączona obsługa JavaScript i obiektow ActiveX'
wraz z zaproszenlel n do udziału w
lnformacje dotycżące aukcji elektronicznej zostaną przekazane
aukcji.

e)

0
2)

nie spełnią warunkÓw udziału w
Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, ktÓrzy
postępowaniu lub ich ofeńa podlega odrzuceniu'
i^l.a ostateczną
aałałanzr przy]muJe Slę
-:_-_^: jako
w p#ypaot<u Wykonawcy ni" bioiącego udziału w aukcji elektronicznej
złozoną ofeńę
nień ostatecznych warunkow realizaili
Komisji Przetargowej przysług u je prawo przeP rowadzenia uzgod _
bez względu na ustalony wcześniej
zamowienia z Wykonawcą, ktory złoŻy ł najkorzystn ej szą ofeńę
n
sposo b uzyskania cenY ostatecznej'
i

3.

powtorzenia aukcji, o ile z przyczyn lezących
Zamawia1ący zastrzega sob ie prawo do uniewaŻnien ia i
j
wadą. o terminie rozpoczęcia nowej aukcji
est
w szczegolnoŚci po jego stron ie aukcja obarczona
w
SIWZ.
Zamawiający powiadomi w sposo b okreŚlony

W sprawach dotyczących pnebiegu
należy kontaktować się z operatorem

aukcji,

a y-??1e9olności obsługi funkcjonalnej portalu

cotc s.i., ut. Mikołowska 100,40'065 Katowice'
"i*ćiiti.
zawarty w zakładce kontakt na stronie
tet. +48 32 757 ąłił-iinpoprzez formutań iontaktowy

el

v!.

ektron i cz n eg o

f o rm

u Ia

rza of e rtoweg o'

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

o udzielenie

dotyczące:
zamÓwienia mogą ubiegaÓ się Wykonawcy , ktÓzy spełniają warunki

Posiadania wiedzy i doświadczenia potrzebnej do realizacji zamÓwienia:
składania ofeń w postępowaniu
Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich s iai pzeo upływem terminu
krÓtszy - w tym okresie,
o udzielenie zamÓwienia , a jeŻeli okres piowadzenia działalnoŚci jest
do wykazania spełniania warunku
wykonali/wykonują co najmniej dwie dostawv w zakresie niezbędnym
posiadania wiedzy i doŚwiadczenia.

wykonania Zamówienia,
Za zakres dostaw potwierdzając y zdolnośćWykonawcy do nateżytego
stanowiącym przedmiot
dostawom
Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzaie m

przedmiotem zamÓwienia jak rownież dostawy
zamÓwienia, tj. zarówno dostawy materiałow toŻsamych z
materiałow rodzajowo podobnych, tj. dostawy pnekładni.
Sekretaz Komisji: Manena Miętus

\lfiltĄ

str.2

Nr sorawv

WEGLOKO KS KRAJ S.A.

2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:
Wykonawcy ,ktozy uzyskali przychod netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat
a)
' obrótowych,
a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy niŻ jeden rok - w tym okresie, na

podstawie ,,Raihunku zysków i strat'' pozyĄa PrzychÓd netto ze sprzedazy produktÓw, towarÓw i
materiałów lub Przychód netto ze sprzedaŻv - do wańości powvżei 200 000.00PLN.
W przypadku wykonawcow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający doiona weryfikacji sytuacjiekonomicznejWykonawcy na podstawie innych dokumentÓw
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim'
W przypadki-wykonawcÓw przedstawiających wartośćuzyskanych przychodow w walutach obcych
zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego
przychody dotyczą, a w przypadku przychodow uzyskanych w bieżącym
ostatniego dnia roku, ktorego
-NBP
ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktorym upływa termin
roxu w{ średniego kursu
składańia otert. iby było moŻliwe dokonanie przeliczenia wartościwykonanych dostaw, ktorych wartość
została okreŚtona w walutach obcych, nateŻy je wyszczegolnić oddzielnie dla każdego roku
kalendarzowego.

W przypadku,-gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przelb'zenia wśxózane1 kwoty wg średniegokursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku

b)
3.

obrotowego.
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającejwykonanie zamÓwienia;

Nie zalegają z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
wyjątkień frzypadkÓw, gdy uzyskalioni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie na raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaściwego organu,

4' Nie znajdują się w stanie:
a) likwid_ac1,' gozie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest
przewiożianó zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządziłllkwig?9ję
majątku w trybie art. zźz ust. 1 usiawy z dnia 15 maja 2O15 r' - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z2021.

b)
5.
6.
7.

a)

1588 t.j.),

upadłosól za wyjątkiem wykonawcy, ktÓry po ogłoszeniu upadłoŚci zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym póśtanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli pzez
iiłwioac;ę ńajątku upadłego, chyba, ze sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie ań. 366 ust' 1
ustawy ź-aniażalutego 2003 r. - Prawo upadłościowe(j.t. Dz'U' z2020 poz, 1228 z pÓżn.zm.),
Dysponówania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamÓwienia'

Spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone przezZamawiającego
wZałączniku nr 1 do slwz.
Niezależnie od podstaw wyktuczenia okreśIonych w Regulaminie udzielania zamówień w
Węglokoks Kraj S.A. oraz SIWZ, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
co do ktÓrego zachodzi jedna z ponizszych okolicznoŚci, określona w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o śzczegolnycń rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. oraz
słuŻącychochrońie bezpieczeństwa narodowego (Dz' lJ' z2022 r. poz.835), dalej zwana,,Ustawą'' tj':
'l8
- wyi<ónawcę wymienionego W wykazach okreŚlonych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 765/2006 dnia
prezydentowi
A!e!sa1!19wi
przeciwko
skierowanych
ograniczających
zooo i' obtyc'ącegó Środkow
''"1a
i niektóryń urzędnikom z Białorusi (zwanego dalej ,,Rozporządzeniem nr 765/2006'') i
Łuńaszence
Rozporządzeniu Rady- (UE) Nr.269 t2O14 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie Środkow ograniczających w
dzi,ałań podwazających integralnoŚó terytorialną, suwerenność
odniesieniu do
i niezaleŻnośćUkrainy lub im zagraŻających (zwanego dalej ,,Rozporządzeniem nr 26912014''), albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji W sprawie wpisu na listę rozstrzygającą
o zastosowaniu Środka, o ktorym mowa w art. '1 pkt 3 Ustawy;
- Wykonawcę, ktÓrego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r'
o'przeciwdżiałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz' 593 i 655) jest
osobą wymienioną w wykazach okreŚlonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 i Rozporządzeniu nr
26gt2o14 albo wpiśanąna listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę na'podstawie decyzjiw sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu
Środka, o ktorym mowa w ah. 1 pkt 3 Ustawy;
- Wykonawcę, ktorego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust' 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzeŚnia
lggą r. o rdchunkówości (Dz. U' z 2021 r. poz' 217 , 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 i Rozporządzeniu nr 26912014 albo wpisany na listę lub
będący t-at<ą ;eonostrą oóminu.1ącą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
oócyz1 w spiawie wpiiu na lisiĘ rozstrzygającą o zastosowaniu Środka, o ktorym mowa w ań. 1 pkt 3
Ustawy;

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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WEGLOKOKS KRAJ S.A.

Nr sprawv: PRZZI3050

b)

(UE)
wobec ktÓrego istnieje zakaz ubiegania się o zamÓwienie okreŚlony w ań. 5k Rozporządzenia Rady
dotyczącego
(UE)
83312014
nr
rozporządzenia
zmiany
sprawie
r.
w
2oż2
nr 2O22t576-z dnia ó twietnia
zgodnie
ŚrodkÓw ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
z ktorym zókazuie śięudzielania wszelkich zamowień publicznych narzecz lub z udziałem:
- ooywóteti rosy;sńicn lLb osob fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organow z siedzibą w Rosji;
- o"'ou pra*nyóh, podmiotow lub orginow, do ktÓrych prawa własnościbezpośrednio lub poŚrednio w
ponad 50 o/o'naleządo podmiotu, o ktorym mowa W powyzszym tirecie; lub
lrjo piawnych, podm'lotow lub organÓw działających w imieniu lub pod kierunkiem
- osÓb fizycznych
_t<torym
mowa * owocn powyzszych tleratach, w tym podwykonawcÓw, 'dostawcow lub
podmiotu, o
podmiotów, na których zdolnoŚci polega się w rózumieniu dyrektyw w sprawie zamÓwień publicznych, w
przypadku gdy przypada na nich ponad 10tlo wartoŚcizamowienia;
któńgo są'podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym, niz te
'oóe"
określonew ust. 1;
z
ktory w zakresie przedmiotu zamÓwienia oferuje wyroby pochodzące Iub ktore zostały wywiezione
Białorusi lub Federacji Rosyjskiej'
jest do złozenia
NiezaleŻnie od innyc'h dotumeniow wymienionych w S|WZ Wykonawca zobow|ęany
składane jest
oŚwiadczenie
4
do
sIWz.
nr
wrazzofeńą oŚwiadczenia, ktÓrego wżÓr stanowiZałącznik
powyzej. W
punkcie
w
mowa
ktÓrych
o
podstaw
wykluczenia,
braku
przez Wykońawcę w celu wykazańia
kaŻdy z
składa
oŚwiadczenie
przez
Wykonawcow'
zamÓwienie
się
o
ubiegania
przypadku wspÓlńego
zamÓwienie.
o
się
ubiegających
wspolnie
WykonawcÓw
Jezeli Wykonawca nie złozyioświidczeńia, o ktÓrym mowa w ustępie powyzej, lu.b złozone oŚwiadczenie
jest niekómpletne lub zawiórabłędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złoŻenia, poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
1o' Zamawiający zasirzegasobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w ust.7
w dostępnych rejestrach, zarÓwno w toku postępowania o udzielenie zamÓwienia, jak i w toku
wykonywania UmowY.

c)
d)
8.
9.

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie
spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a Wymaganych przez Zamawiającego
dokumentow i / Iub oświadczeń.

Vll' Wykaz dokumentów i oświadczeńwymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i-brak_u podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.

1.
1)

2)
3)

3)

4)
5)
6)

2

1)

DoKUMENTY/oŚWIADcZENIA WYMAGANE Do zŁoŻENlA WRAZ z OFERTA oD KAżDEGO z
WYKONAWCOW:
Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami -złoŻony elektroniczne (wzor stanowi Załącznik nr 2 do
srwz).
oŚwiadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
wskazanych w części Vl, ust. 7 - zgodnie zewzorem Załącznika nr 4 do slwz.
Aktualny odpis ż właściwegońjestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawionego nie wcześnń; nij 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń, a dla
Wytonawco'i, ttor'y prowadzą działalnośćna podstawie innych dokumentow - ten dokument,
Pełnomocnictwo do'pbopisy*ania ofeńy w imieniu Wykonawcy, jezeli upowaŻnienie do podpisywania
ofeńy nie wynika z przedstawionych dokumentÓw,
DowÓd wniesienia wadium.

Dokumenty

/

oŚwiadczenia wymienione

W

cz.lllZałącznika Nr 1 do SIWZ-ieŚli sąwymagane

do oferty,

Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej'
zamiast dokumentow, o ktÓrych mowa w pkt 3) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
ma siedzibę lub miejsce zamiószkania. Terminy okreŚlone w pkt 3) stosuje się odpowiednio,
Dokumenty i oświadczenia, do z\ożenia przez Wykonawcę' kt6ry złożyłnajkorzystniejszą ofeńę
(najwyżej ócenioną tj. zawierającą najniźszą cenę lub najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych
kryteriów oceny ofeń) - na wezwanie Zamawiaiaceqo:
Wykaz wykonanvch dwoch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń,

ŚcijestkrÓtszy-wtymokresie,zpodaniemichwańoŚci,przedmiotu,

dót wykonania i odbiorcÓW oraz dokumenty potwierdzające, Że te dostawy zostały wykonane nalezycie

- zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr
Sekretarz Komisji: Manena Miętus

6 do

slwz.

str. 4

WEGLOKO KS KRAJ S.A.

Nr sorawv:

2)
3)

oŚwiadczenie Wykonawcy l członka konsorcjum
zZałącznikiem nr 8 do S|WZ
Dokumenty

/

oświadczenia wymienione

W

- dane do

cz.lll Załącznika Nr 1 do

zawarcia

umowy

zgodnie

SIWZ- jeŚli są Wymagane,

4) Dla potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodnośó z oryginałem rachunku zysków
a)
' oryginał
i sińt za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeŻeli okres prowadzenia działalności
jest krÓtsźy niz jeden rok_za ten okres. W przypadku WykonawcÓw, ktÓrzy na podstawie przepisÓw
bdrębnych-nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okreŚlające
przychody za okres jak w zdaniu poprzednim .

5)
a)

b)

Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkÓw, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
aktualne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Że \AĄlkonawca nie zalega
z opłacaniem podatkÓw, lub zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonaniadecyzji właŚciwego organu

-wystawione@przedupływemterminuskładaniaofert.
AkiualneffiiwegooddziałuZakładuUbezpieczeńSpołecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z
społeczne, lub potwierdzenie ze uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci

opłacanióm składek ńa ubezpieczenie zdrowotne

i

wykonaniadecyzjiwłaŚciwegoorganu-wystawionego@j-n!Ż'-3-@9.przedupływem
terminu składania ofeń.

JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt ) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktÓrym ma
siedzibę tub miejsce zamieszkania. Termin określonyw pkt 3) sfosu7b się odpowiednio.
wezwie Wykonawcę, ktory złożynajkonystniejszą ofertę, do złożenia w okreśIonym
Zamawiający
-(ńie
krótszym niż pięć dni roboczych) stosownych oświadczeń/ dokumentow
terminiepotwierdzających
spełnienie warunkow udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
'dostawy
wymagań określonychprzez Zamawiającego, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne
byłoby unieważnienie postępowania Iub odnucenie oferty.

Vlll' Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów
1. Wykonawóy mogą wspolnie ubiegac się o udzielenie
2.

wspólnie składa ofeńę.

zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy,
W przypadku, o ktorym mowa w punkcie 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

W sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym

3.

4.W
1)

2)
3)

4)
5)
6)

OFE
Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 2, podpisane pnzez upoważnionych przedstawicieli
wszystkich pozostałych Wykonawców,

dokumenty i oŚwiadcżenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, potwierdzające, Że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłoŚci,
oŚwiadczeńiJw zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
wskazanych w części Vl, ust. 7 - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 4 do slwz.
oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie pzedmiotu ZamÓwienia stanowiącego
Załącznik Nr 7 do SIWZ
potwierdzenie wniesienia wadium- 1'ezeli dotyczy.
nia wadium w formie qwa ncii lub ooreczeń przez Wv konawcÓw wspólnie
W orzvoadku
odn

Sekretarz Komisji: Manena Miętus
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postępowaniem

Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem ze skutkiem dla
wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W pizypadku, kiedy ofeńę składa kilku WykonawcÓw wspolnie, oferla oraz wszystkie załączniki muszą
bye pódpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegÓlnych wykonawcÓw składających ofertę wspÓlną.
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z
ubieqajacvch sie o udzielenie zamowienia.

@niawystawioneindywidualniedlakazdegozWykonawcow,potwierdza1ące,Że
nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że

t)

uzyskał-przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu, zobowiązani będą złoŻyćna wezwanie
Zamawiającego Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamowienia, ktÓrych oferta będzie
najkorzystniejsza.

wyt<onówcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamowienia muszą wykazac, Że warunki dotyczące
wibozy i obswiaoczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania zamowienia lub

B)

zdolnóŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośc w przypadku złoŻenia najkorzystniejszej

oferly złoŻyc na weżwanie Zamawiającego odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jezelijeden
z Wykonawcow spełnia określoneprzezZamawiającego warunki moŻna przedłoŻyć tylko dokumenty

jego dotyczące.

W przypadku wyboru oferty wspÓlnej, Zamawiający moze zaŻądać przed zawarciem umowy, umowy
regulującej wspołpracę tych WykonawcÓw.

e)

lx. opis przygotowania ofeńy
1' Wykonawca moze złozyc tvlko jedna ofeńe.
e|ektroniczna oraz odpowiednio oznaczone dokumenty wvmaoaia
2. ffifórta
óóatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznvm :https://efo.coiq.biz.
llnk
3. Formula2 ofeńowy - w wersji elektronicznej dostępny jest również po kllknięciu naofertowym
:

zamieszczony na śtronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wykonawca w formularzu
winien wypełnic wszystkie pola stanowiące informację na temat firmy.
Cena ofertowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeli Formularza ofeńowego, jako cena netto
brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT.
Do formularza bfeńowego złozonego w formie elektronicznej nalezy dołączyc rowniez załączniki do
ofeńy, tj. dokumenty i oświadczenia wymagane W postępowaniu zgodnie z treŚcią SlWZ(wymagane
*r^ź , ofeńą), zapisane w jednym pliku w formacie PDF, pełnomocnictwa wskazu jące, iŻ osoba
występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu WykonawcÓw wspólnie
uńiesjającVch się o udzielenie zamÓwienia, jest do tego upowazniona, jezeli nie wynika to z dokumentow
potwieidzijących zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo do złoŻenia ofeńy musi byÓ pod rygorem
niewaznościudzielone poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
mocodawcę rozmiarze max.250 MB.

4.
5.

i

Uwaga:

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

-w prżypadku braku moŻliwościzłożenia załącznikow do ofeńy
_szczegołowy sposób składania ofert

na

https://efo. coio. bizlindex/pomoc/doku mentacia

ptatformie

EFo jest

dostępny

na

stronie:

objęte tajemnicą przedsiębiorstwa naleŻy dołączyć jako oddzielny plik,
- załączniki do oferty'rormió
niż pieniądz (poręczenie, gwarancja), ktore zostało wystawione w postaci
wadium w innej
elektronicznej, ńalezy dołączyć jako oddzietny pIik podpisany kwaIifikowanym podpisem elektronicznym
p rz e z Wv stawcę p o recze n i a/qw a ra n c i i

6.@wiadactreŚcininiejszejSlWZlubspecyfikacjitechnicznej,podrygorem
7

'

odrzucenia oferty zgodnie z $ 29 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu,
Przed złożeniem ófertv zaleca sie wvkonanie testu podpilu ęleE't!9n!c1n?go na Platfornie EF9.

elektronicznegonaPlatformieEFojestdostępnapozalogowaniu

- po ktiknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia'' / "Podpis elektroniczny.

w przypaaxu wys{ąpienia probtemÓw ze złoŻeniem podpisu należy skontaktowaÓ się bezpośrednio z
Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem

8.
9.
1o.

https://efo.coig.biz/index/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemÓw związanych m'in.
z pod pi se m el e ktro n icz n Ym ).
WiąŻącąofeńą jest elektroniczna ofeńa pozostawiona na Platformie EFo w statusie złoŻona.
ofeńa oraz wszystkiezałączniki muszą byĆ sporządzone w języku polskim pismem czytelnym i truvałym.
Dokumenty sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski
i wraz z tłumaczeniem dołączone przezWykonawcę do oferty'
Strony zawierające informacje nie wymaga ne przez ZamawiĄącego (np. prospekty reklamowe o firmie,
jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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11

13

14.

Wykonawcy , ktorzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
ująiy , zobowiąźani są-d'ostarczyĆ Administratorowi Platformy EFo wzor takiego podpisu przed
""itytit
rozpoczęciem procesu składania ofeńy.
zmiianalun wyóotanie oferty jest mozliwa przed terminem składania ofert, przy czymzmiana oferty moze
byĆ dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i złoŻenie nowej (zmienionej)'
tŃ zaoferowańe1-cenie reaiizaĄi zamowienia muszą być zawańe wszelkie podatki, cła inne
zobowiązania winikające ze stosównych ustaw, koszty transportu do magazyn6w Zamawiającego wraz

i

z

ubezpieczenilm ńa

c'as

transpóńu oraz koszty opakowania nieprzewidzianego do zwrotu

i

oznakowania wyrobow.
Jezeli Wykonawca zamierza zamieścic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w
rozumienlu przepisow Ustawy z dnia 1O kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
1913 t.j.) nib poŹniej niż w terminie składania ofeń musiza9trzec. że inform-acie rjie
L). z2O2O

15

'.'po'.
udostepnione oraz wvkazaó
moqa bvć'
przedsiebiorstwa - załacznik nr 3 do SIWZ.

iż zastrzeżone

informacie stanowi4 taiemnic€

Weściobjęte,,Tajemnicąprzedsiębiorstwa''wosobnympliku,
z pozostałymi

którómil naóa;e ódpowiednią nazwę i dołącza do składanej ofeńy elektronicznejwraz
plikami zawierającymi treści ogÓlnodostępne.
Tajemnica pr'eósięuiorstwa nió obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych treśĆkazdy
zóinteresowany moŻe legalnie póznaÓ' W szczegolnoŚci nie moŻna zastrzec'. nazwy i adresu

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

i

warunkÓw płatnoŚci.

tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostaó .przekazane w taki
lnformacje
'bystanowiące
Zamawiający mogł'z łatwoŚcią okreŚlic zakres informacji objętych tajemnicą. Brak
sposob'
stosownego zastrzezóńiź bęoźie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości
pzekazańych dokumentow i danych do dokumentacji postępowania.

16.

irzystąpienie przez Wykonawóę do udziału w postępowaniu jest równoz|!9z!e z akceptacją
przbz ńiego postanowień Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ S.A. i treści
śIwz, w tym w szczególnościwszystkich warunków udziału w postępowaniu'
Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym z następujących systemow operacyjnych:
winaows 8, Windows 10 (bez wsparcia dta Windows 7, Windows XP, Vista), przeglądar-ka
internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox
od wersji 50 (bez wsp'arcia dii wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA
(JRE) _ zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczośćekranu
wymagana do poprawnego wyświetlania 1 366x786.

x.

,l

Wadium.
Zamawiający Wymaga od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokoŚci 10 0002Ł (dziesięc tysięcy
o0/1 0o)

W

ku składania
dla pozycji nr 1

kośćwadium
1 000,00 PLN

dla pozycji nr 2

Zamawiający odstępuje od żądania wadium

dla pozycji nr 3

Zamawiający odstępuje od żądania wadium

nosr:

dla pozycji nr 4

500,00 PLN

dla pozycji nr 5

500,00 PLN

dla pozycji nr 6

I 000,00 PLN

dla pozycji nr 7

4 000,00 PLN

dla pozycji nr 8

Zamawiający odstępuje od żądania wadium

dla pozycji nr 9

2 500,00 PLN

dla pozycji nr 10

500,00 PLN

W zależnościod iloŚci częŚcizamÓwienia, na ktÓre składana jest ofeńa, wysokoŚc wadium stanowiĆ będzie
suma wadióW Wymaganych dla poszczegolnych częścizamowienia, na ktore Wy konawca składa ofeńę.

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) w innejformie zazgodąZarządu WĘGLoKoKs KRAJ S'A.
3. Teimin waźnoŚciwadium musiodpowiadac co najmniejterminowi związania ofertą.
4' Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, naleŻy załączyĆdo
pozostałych doku mentów ofertowych.
S.A. z o. o.
5. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonac na rachunek bankowy WĘGLoKoKs KRAJ
'gllp
igodziny
dnia
do
płnlBAS
001
najpÓŹniej
9000
1849
6184
1055
1600
ni rachunku:71
B,ćŻ
pn.:
przetarg
PRZZ3050
nr
na
hasła''
wpłaty
dowodzie
na
,,Wadium
składania ofert zwpisaniem
kombajnu
l
przenośnlków
taśmowych
przekładni
,zgrzebłowych
do
Dostawa nowych
chodnikowego dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary w 2o22 roku (grupa
materiałowa 291-2) poz. Nr
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
po
Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przezZamawiającego za wniesione prawidłowo tylko
6.
Dokument
ofert.
przed
składania
terminem
wpłynięciu ządanej kwoty ni wskazany rachunek bankowy
potwierdzający złoŻenie wadium naleŻy dołączyc do ofeńy.
Wadium wńiesione w pieniądzu ZamawiĄący przechowuje na rachunku bankowym.
7
Zamawiający zwracawadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofeńy najkorzystniejszej,
8
lub uniewaŹnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktorego ofeńa została wybrana za
najkorzystniejszą. Wykonawcy, ktorego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwracawadium niezńłocznie po zawaiciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykońawcy, ktÓry wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Wadium zwraca się w tej samejformie, w jakiej zostało wniesione.
9.
10 Zamawiającv moŻe zatrzvmac wadium wraz z odsetkami, jeŹeli:
1)

2)
3)

4)
5)
a)

umoWywsprawieZamowienianawarunkachokreślonychw

postępowaniu o udzielenie zamÓwienia (złozonej ofercie).

Wyrónawca nie wniosł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeŻeli Żądanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych Warunkow ZamÓwienia,
Zawarcie umowy stało się niemozliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca wycofał ofertę po terminie otwarcia ofert.
Wykonawca zmienił ofertę, przy czym przez zmianę ofeńy nie na|ezy rozumieĆ:
zmian - składnikÓw stanowiącyc-h t<ryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji/licytacji
ustnej/aukcji elektronicznej, z zistrzezeniem, że nie mogą one byĆ mniej korzystne niŻ w złoŻonej
ofercie,

b)

c)
6)
11

12

zmian _ składnikow stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych
prowadzonych po negocjacjach/licytacji ustnej/aukcji elektronicznej,
zmian korzystnych dlźZamawiĄącego, jezeli nie dotyczą kryteriÓw oceny ofert,
Wykonawca, 1iory złoŻyłnajkoizyśtnie.jsza ofeńę na Wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił
dokumentow, o ktorych mowa w $ 27 z uwzględnieniem ust. 3.
Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium
JeŻeli zóchodzą podstawy do zatrzymania wadium w odniesieniu do częŚci ZamÓwienia lzadanial oferly
częŚciowej zatrzy maniu pod lega wad u m od powiad ające tej częŚci

i

i

n

UM

13
iod

o

od
ko

ubieqającvch siąo udzielenie zamowienia.
14.

15.
16.
17.

iądzumusizawieraćbezwzględneinieodwołalnezobowiązanie

podmiotu udzielójącego gwarancji/poęczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych
w Regulaminie.
Wyko-nawca, który złoŻy ofertę niezabezpieczonąwadium będzie wykluczony przez Zamawiającego,
a jego ofeńa będzie odrzucona zgodne z $ 29 ust, 5 pkt 1 a) Regulaminu..
W irzypadku wniesienia wadiń w formie innej niz pieniądz Zamawiający uprawniony jest do
sprawdzenia prawidłowościjej wystawienia.
Wykonawca zamierzający źłózyb wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚc| 9!?qa-oŚwiadczenie o
wyrazeniu zgody nazalicźenie wierzytelnoŚci przysługujących podmiotowi do WĘGLoKoKs KRAJ s'A.

l.

Źiętka, 42-g4o Piekary śląskiez dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza
mozliwoŚc zaiiczenia wierzytelnoŚci na poczet wadium przyjmując zasadę, iŻ na poczet wadium
podlegają zaliczeniu wyłącznie naleznoŚci z terminem wymagalnoŚci przypadającŁm minimum na 1
bzien pizbO planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje
naleznoŚci w systemie. oŚwiadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds' Finansowych lub GłÓwnego
Księgowego, st'anowic będzie dowod wniesienia wadium i jest składan e przez Wykonawcę wraz z ofeńą
ul. Gen.

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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w formie zaliczenia wierzytelności
przetargową. Wzor oŚwiadczenia dotyczącego wniesienia wadium
stanowi Załącznik nr 9 do
przysługujących Wykonawcy ubiegań;fu:Ę o udzielenie zamÓwienia

slwz.

xl.
Xll.
1.
2.
3.
4'
5.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy'
wykonania umowy'
Zamawiającv oJstępujó od-ządjnia zabezpieczenia nalezytego
Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny jesi najniższa cena (c)_ waga 'l09 % .l^ _^ll^^aia nn o-dzuceniu'
podlegające aArzllt
ocenie według kryierium źostaną poddane jedynie oferty nie
\Ą/ykonawcy, ktory zaoferuje
Za najkorzystniejszą ofertę dla t<ryteiium .'"nó - zostańie uz.nana-oteita
najnizszące n ę real izacj i zadan ia'
wg zasad okreŚlonych w SIWZ'
Sposob uzyskania ostaiecznej ceny: aukcja elektroniczna
ostatecznych warunkow realizai1i
Zamawiającemu przysługuje prawo pr'"p.*adzenia. u'gódni"ń
.łozvńłirorzvsfnieisriorertę bez względu na ustalony wczeŚniej
z

ńfón'ańci'rtórv

zamÓwienia

sposÓbuzyskaniacenyostatecznei@enieuzgodnieńwformiepisemnej,
eiektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej'

Xlll.

1.
2'

Warunki umowy:
zostały określone w Załączniku Nr 10
lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy,
do SIWZ.
jeŻeli Wykonawcawyrazizgodę na
Umowa moŻe zostaĆ zawartapo upływie terminu związ.aniaofeńą,
zawarcie umowy na warunkach określonychw złoŻoneJ otercle'

XlV. Warunkipłatności

1.

2.
xV.
1.
2.
XVl.

płatnościwynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
np' odbioru przedmiotu
do ZamawiĄą""óo'ńvit"wionLi na podstawie stosownego dokumentu
zamowi en ia potwierdzo n ego przez Za mawiającego'
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat'

Wymagany

teńin

Termin związania ofeńą.
ofeń. Bieg terminu związania
Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia
ofeń.
ofóńą rozpoczyna się wlazz upływem terminu składania
nastąpiÓ po upływie terminu związania
Rozstrzygnięcie postępowania wraz zzawarciem umowy moŻe
jeŻeli
jednak,
Zamawiający uzna to za
Niemniej
jego
Żanie'
przedłu
ofertą i nie jest Wymagane
o przedłuzenie terminu
zasadne, jest uprawniony do wystąpńnia do Wykonawóow ' wńioskiem
związania ofertą o okres do 60 dni'
Termin składania ofeń:

wrazzz

,l

terminie
w formie elektronicznei popzez Elektron iczny Formularz w
do dn

2.

odpowiedzialnoŚÓ

za

I .,00

h n-.'!h.,.{&.ł..',. ao

powlnna na
prawidłowe złoŻenie oferty ponosi Wykonawca. ofeńa wiąŻąca

4.

Platformie EFo miec status złoŻona.
xo.'iv opracowani a i złoŻenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca'
ńozliwości złoŻenia oferty po upływie
System Elektronicznego Formularza ofeńowego nie dopuszcza

5.

Wykonawca

3.

terminu składania ofert.

'or"

p'i"o

upływem terminu do składania ofeń zmieniÓ lub wycofac ofeńę'

UWAGA:
oferźy oraz weryfikacji
Na etapie składania oferty, nateży uwzględnić czas niezbędny do złożenia
informatyczny'
przez
system
pirńiiło*ościużytych ióapisa* eleitronicznych

XVII. otwarcie ofeń.
Otwarcie złoŻonychofeń nastą pr w d nru t] 0

1.
2.
NilN\\

.0-

h

il,. 0

c, tu r o g odz.

I

drogą elektroniczną
lnformacja z otwarcia ofeń jest przekazywana wszystkim Wykonawcom
na adres e-mailowY wskazanY w złozonej ofercie
bliczne se otwarcia ofert.
nie rzewid e
Zam
sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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3.

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

XVlll. Spos ób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.
Zamawiąący ustóla następujący sposob komunikowania się z Wykonawcami:
1. Wykonawcy zZamawiającym:
zaiytania ab slwz, u'uńńianie dokumentów, wyjaśnienia treściofeń, dokumentów, pozostałe
oświadczenia i wnioski:
a) drogą elektroniczną na adres: m.mietus@weqlokokskraj.pl lub
bi' poirż". Platformę EFo na adres e-mail osob do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu.
skiadanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego' uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia
treściofeń lub dokumentów składanych wraz z ofeńą - w formie elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę EFo na-elektroniczne wezwanie w
okreŚlonym przez'Zamawiającego terminie lub na adres e-mail: m'mietus@weglokokskral'p|

2.

Zamawiającego z Wykonawcami:
i, wezwa nia oraz i nformacj e będzie przekazyw ał Wy ko nawcom :
- drogą ele'ktroniczną: drogą elektróniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie
Elektronicznego Formularza ofeńowego.
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
- poprzezzamiećzczenie zawia-domień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profi u nabywcy https ://dostawcv-weqlokoks.coiq.bizl

zawi ad om ien

i

I

3.

osobami udzielającymi informacji ze strony Zamawia)ącego jest:
Sekretarz Komisji'z i'izetargowej :ivlarzena Miętus: tel:32l7181168; e-mail :m.mietus@weqloKoKqkrai'p|
W celu kontaktu *yznaózonyńi osobami nalezy przekazać zapytanie pzez Platformę EFo lub drogą
elektroniczną na podany adres.
WviaŚnienia udzielane sa od poniedziałku do piatku w qodz. od 7.00 do 13.00'

xrx.
1.

2.

3

4
5

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji .
Wszelkie oŚwiadczenii- i zawiadomieńia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Wykónawca moŻe zwrÓcić się do ZamawiĄącego o wyjaŚnienie treŚci S|WZ poprzez narzędzia
uńi"rr"rone na platformie Eleitronicznego Formularza ofertowego . Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnień, chyba, ze proŚba o wyjaŚnienió treści specyfikacji wpłynęłado Zamawiającego na mniej niż
6 dni przed terminem składania ofeń.
Treśczapytań (bez ujawniania Żrodłazapytania) wrazzwyjaŚnieniami Komisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowejZamawiającego W profilu nabywcy'
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w Slwz.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moze przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowac tieŚc Slwż' JeŻeli zmiana ta będzie istotna, w szczegolnoŚci dotyczyÓ będzie kryteriÓw
oceny ofert, warunkow udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający
prr."ółuzy termin składania ofeń . Dokonaną W ten sposÓb modyfikację Zamawiający umieŚci na stronie
internetowej

6

w przypad*u modyfikacji treści Formularza ofertowego przed terminem składania ofert, jeśli
wyxońawca złożiłjrź elektroniczną ofełtę otrzyma powiadomieni9 ..o konieczności
zweryfikowania złózońei oferźy, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFo
ofeia Wykonawcy zostanie oznaczona statusem 'nieaktualna' (złożonaw poprzedniej weĘi
Formutana). wykonawca powinien dokonać aktualizacji złożonej ofefty w oparciu o
.

zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w formularzu oferźowym i wysłać ją ponownie do
Zamawiającegó. v\i prrypadku nie dokonania aktuatizacji złożona elektroniczna oferta pozostaje
wiążąca.

xx.

nych oso bowYch
Zgodnie zart.13 usi.1 i ust. 2Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ocńrony osÓb fizycznych w związku z pzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich og!y"|' oraz uchylenia dyrektywv os|łQĄ[r
P rzetw arzan i e d a

(ogÓlne rozporządzenie

1

o

ochrońie danych), (Dz.U'UE.L.2016.119'1), zwanego dalej RoDo'

Zamawiający
Administiałorem dańych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ S.A., z siedzibą
w Piekarach Śląskic-h (41-94o) przy ul. gen' J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow
i nformuje, iz:

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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KS
przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X
go
-rnś

\A/ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
oooogbsaas, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w całoŚci
śąoo*"go,
po'datnikTem od towarow i usług posiadającym numeJ identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65'
ww.weglokokskraj.pl, zwany
BDo0oooŁ274'e-aii:sekretariat@weglokokskrai'p|,
prowadzone

iąrcoru,zzo034633;

2
J.

a)
b)

c)
d)

4
5.

6

dalej Administratorem.
Danb kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ S.A' : adres 41'905
Bytom, ul. Konstytucli 76 adres e-mail: iod@weolokokskrai.pl,tel.32TlB 16 67.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia;
Wyboru n aj korzysin iejszej ofeńy or az udzielan ia za mÓwien ia poprzez zawa rcie u mowy
Pźechowywania oopumentacji-postępowania o udzielenie zamowienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
P zekazania doku mentacji postępowan ia o udzielen ie zamÓwien ia do arch iwu m'
Przg5tlarzanie przekazańyćn prżez Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyć reprezentantow
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.
pizew,tarzónie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚó przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamÓwienia'
Dane \Ą/ykonawcy są rownieŹ przeMlarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i. prognoz oraz promowania produktÓw
;

a jeŚli zasziaby taka potzeba takze w celu dochodzenia i windykacji nalezności
o tzw. prawnie uzasaónione interesy Administratora określonegow ań. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.

Administratora'
w oparciu

7

8.

I
10

11

12

a)
b)

13

14

Prze[tlarzanle powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŹ do wykonania ciązącego na
Administrato rze obowiąźku prawnego wynikającego w szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku dochodowym
od osob fizycznych i prawńych, usiawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy
'1
kodeks cy*ilny' oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art' 6 ust. lit' c) RoDo.
powyzszych
Dane osóbowó Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
Świadczącym
odbiorcom
innym
celÓw' Administrato' mo'ó udostępnic dańe osobowe Wykonawcy
usługi z zakresu audytu, ubezpiecżeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane
podńiotom upo'".nionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwazającym, z ktÓrymi
Administratoi zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Danó osobowe Wykonawcy będą prze[uauane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po'jego zakończeniu' Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
wykon'awcy' posiadają prawo dostępu

do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usrrnlęcia, ogranicżenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS
riąnl s.R.': adres;41-905 Bytom, ul. Konstytucji76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71816
67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danycń osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ
przetwarzanie danych osobowych \Ą/ykonawcy naruSza przepisy RoDo.
Wykon"*." zobowiązuje się póinformować wlmieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby
fiźycznekierowane ob ńaliż'cji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnoŚc gospodarczą,
które zostaną wskazane jako fodwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są w składanej ofercie
o:
lub jakimkolwiekzałączniru tuo do(umencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
(Zamawiającemu
m
n
istratorowi
Ad
)
fa kóie pzekazania da nych osobowych
przetwarzaniu danych ósobowych przez Administratora (Zamawiającego) - (jeŻeli dotyczy)
Zgodnie z arl.14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonac w imieniu Administratora
(żamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktorych mowa w ust. 12, przekazując im treśÓ
jako
klauzuli iniórmlcy.1nej, o t<tore.1 mowa powyŻej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom Wykonawcę
(Zamawiający)
Administrator
będzie
ŻrÓdło pochodzenia óanycn ósobowych, którymi dysponował
( jeŻeli dotyczy)
bboanie pi.eź'wyuonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
i

;

xx!. lnformacje dodatkowe
Całoścpóstępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwnież wszelkiej korespondencji
I
or az porozumiewa n ia si ę pomiędzy ZamawiĄącym, a Wykonawcą
2' Komisja przetargowa moŻe Żądac od Wykonawcow wyjaśnień d otyczących treŚci złozonych ofert

3'
1)

(omyłki pisarskie , omyłki rachun kowe, omyłki polegające na niezgod noŚciofeńy z SIWZ)
KomisjaprzetargowakaŻdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktÓrzy w termin ie składania ofeń:
nie złozvli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentow,
sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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KO
złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiad czenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w
określonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie postępowania
lub odrzucenie ofeńy.
przypadku procedury
Składanie dokumentÓw przez \A/ykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę (w

2)

4

odwroconei):
Komisla PTzetargowa Wzywa \Ą/ykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę do złoŻenia stosownych
dokumentÓw w okreŚlonym terminie, chyba, ze pomimo ich złoŻenia konieczne byłoby uniewaŹnienie
postępowania lub odrzucenie ofeńy.
oŚwiadczenia lub dokumenty złozone przez Wykonawcę, ktÓry złoŻyłnĄkorzystniejszą ofeńę winny

1)

2)

potwierdzac:
spełnianie warunkÓw udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
Że oferowane dostawy, usługi lub rob'oty budowlane potwierdzają spełnianie warunków okreŚlonych w
S|WZ/|WZ na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień złoŻenia.

a
b

Komisja przetargowa'uprawnioha jest do odśtąpieniaod ządania od Wykonawcy dokumentÓw i
oświaóczeń wynlt<a.;ących z Regulaminu lub S|WZ/|WZ jeŻeli Zamawiający jest w ich posiadaniu albo
może uzyskać jez powszechnie dostępnych i bezpłatnychbaz danych'
Dokumeńty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie przez \Afukonawcę
warunków udziału w postępowanlu'oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań
jako dzień
okreŚlonych pzez Zamawiaiącego na dzień Wyznaczony przez Komisję Przetargową,

5

6

uzupełnienia.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

7.
8.

inu

39

z

o

wyników postępowania.
XXll. Tryb ogłoszenia
-

1.

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

ośoby upowazniońe infoimują-"WykonawcÓw, W formie przewidzianej W S|WZ o sposobie
rozstizygnięcia postępowania. ińtorńac;a ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie
www.weqlokokskrai.pl
lnformac1a o sposobió rozstrzygnięcia postępowania zawiera informacje o:
Wykonawcach, ktÓrych oferty wybrano,
Wykonawcach, ktorych oferty zostały odrzucone wskazując podstawę wynikającą
z Regulamin u oraz uzasadnienie faktyczne,
Wykónawcach, ktorzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą z RegulaminU oraz
uzasadnienie faktYczne,
unieważnieniu pośtępowania wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie
faktyczne.

postępowania o udzielenie ZamÓwienia,
postępowania są ostateczne
uniewaŻnieniu
czy
w tym-o odrzuóeniu ofert, wykluczeniu Wykonawcow
jak i mającym zamiar
postępowaniu
W
uczestniczącym
i nie podleg Ąą zaskarŻeniu. Wykonawcom
przysługują
w stosunku do
nie
ZamÓwienia
udzielenie
postępowaniu
o
wzięcia uo}iiiu W
jakiekolwiek
tytułu.
z
tego
roszczenia
Zamawiającego

Deiyzje

podejmowan

e

przez Zamawiającego

w toku

XXlll. Postanowienia końcowe.

1'
2'

Z tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane-ze spouądzeniem, złoŹeniem ofeńy oraz uczestnictwem W postępowaniu
ponosi Wykonawca niezaleŻnie od wyniku postępowania'

4.

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

5.

Załączniknr 4

6.
7

Załaczniknr 5
Załączniknr 6
Załaczniknr 7
Załączniknr 8
Załaczniknr 9
Załącznik nr 10

,l

2
3

8.

9
10
11

SzczeoÓłowv zakres zamÓwien ia

oŚwiadczenia
Formularz ofeńowy
Wykaz spełnienia istotnych dlaZam awiającego wymagań i parametrów
technicznych
oświadczeniewykonawcy o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieran iu agresji na Ukrainę orazsłuŻących ochronie
bez ieczeństwa na
dostaw w okresie ostatnich trzech lat
SI o zamÓwienie
lnie
oŚwiadczenie
ka konsorcium dane do umowv
oświadczenie\A/ykon
oŚwiadcz. dot. wniesienia wadium w formie zalicze nia wierzvtelności
stotne postanowien ia, ktore zostana wprowadzone do umowy
I
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-"1?
.t:..........

Paweł Zwoliński

ZATWIERDZAM

PETNOMOCNIK

KWK,,Bobrek - Piekart'

Za

Kierownika

Zakładu Gómiczego

r(vK

DOPO2

podpis osoby

u

Kierownil(

Gómicz€go

upowaŻnionej

ionej

RADCA PRAWNI'
/'<-€1'-<-

mgr RomanWolny
KT 1599
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

l.

opis przedmiotu zamówienia:

i kombajnu chodnikowego
Dostawa nowych po"łńłńido przenośników taśmowych ,zgrzebłowych
(grupa
materiałowa291-2|
roku
w
2022
dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A' KWK Bobrek_Piekary
ofeńowym'
w
formuIarzu
oraz
poniższej
tabeIi
w
określonym
w iloścli rodzaiu

".ti"goło*o

Nr

(pozycji)

529681

1

2

923

3

533922

4

731011822

5

30

6

532681

7

30425321

B

0425330

9
'10

Nazwa materiału

Symbol

38002320

Szacunkowa
wielkość
dostaw

ilość szt

PRZEKŁAD N IA o RGA N U U RABIAJ Ąc EGO L 1 00v) W1 1 0 I 3KOM BAJ N c H OD N KO\ l/ AM-50
0 1 t8 403-000260-G OE
PRZEKŁADNlA ŁADoWARKl LEWA 403-000263 KOMBAJN
CHOD NrKO\A / AM-50
lAŁADoWARK| PRAWA 403-000262 KOMBAJN
HODNIKOWY AM-50
P RZ E KŁAD N IA zĘBATA PPL.2 2 A. 1 02 8l CY L N DRYCZ NA
KoŃcÓWKA WEJŚclA 40K7 WY J Ś cl A 70 K7 PRZE N oŚ N K
ZGRaEBŁoWY SKAT
IA STOZKOWO-PLAN ETARNA TE- KP1-1,1-U1E-X1 l=13 32 1sKW PRZENoŚN|K KoM BAJNU AM-50
PRZEKŁADN lA JAZDY WALCoWA PRAWA ZN-626/G-9/1
KOM BAJN CHODNIKOWY AM-50
PRZEKŁADNlA WALcoWo-P LANETARN A25135 APL35S
l=33 429 650kW NR RYS. ARI-P-37
IA PLAN ETAR NA KĄToWA A KPL- 1 5
027 3 I 5 KW AR l-K-35 WY K 2 AR TE CH
EN
PRzEŁoŻ E
PRZEKŁADN lA WALCoWA SH- H-1 oO0-3-FS-1 9, 1 4-BL1 -E)VA
PRZE NoŚNlK TAŚMoW
P RZE KŁA D NI A z ĘBA TA STOZKOWO- WALCOWA KĄT OWA 2K50-4 9 4-2 =49 ,4 U KŁAD P RACY 2 2XSTOPN IOWA POZIO MA
ARED

1

szt.
szt.

1

szt.

2

szt.

3

szt.

2

szt.

2

szt.

1

szt.

4

szt.

szt

ll'WymaganiaprawneorazWymaganeparametrytechniczno-użytkowe:
Wvmaoania prawne:
zakładów
1. Przedmiot zamowieni a przeznaczony jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach
pyłu
węglowego'
gorniczych zagroŻonych wybuchem_ metanu i/lub
byc tanrycznie no*y, kómpletńy, wolny od wad konstrukcyjnych'
2. Przedmiot zamowienla

'uói

3.

zamionowa ( typ, nr fabryczny'
materiałowych i wykonawczych or^, orr^ćuone W spoóon truvały- tabliczka
kW' masa w kg)
w
moc
przenoszona
po
przecinku,
miejsc
rok produkcji , przełożenie ob z-crr
przekładni rownowaŻnejdo
Zabudowa
rÓwnowaŹnych.
ofeń
skiadania
Zamawiający dopuszcza moŻliwość
nowej maszyny' W
maszyny nie moze powodowaÓ zmian róństrut<cyinych j w konlekwencjiwytworzenia
w stosunku
rownowaŻna
byc
wykonana wg inńeJ'dokumentacji musi

związku z tym przekładnia
do wymienionejw załączniku nr 2 do SIWZ'

4.

Parametrv techniczno
PozyĄa nr

1

PozyĄa nr 2,3

-

użvtkowe:

(403PRZEKŁADN|A oRGANU U RABlAJĄcEGo (L100V) w11.013-01.01/8
AM-50
BAJN
CHODNIKOWY
KOM
000260-GOET
Goetz'a H1
zastosowa ne u szcze n e nie wałÓw
i PRAWA 403-000262
403-000263
LEWA
KI
PRZEKŁADN|A ŁADoWAR
AM-50
KOMBAJ N CHODNIKOWY
pracy dl a
wy posaŻon e W sprzęgło kzyŻowe oraz pazu przedłuŻający zas ęg
ładowarki 3 m

Sekretaę Komisji: Marzena Miętus
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P

Pozycla nr 4

c YLI N D RYCZNA
P RZ E KŁAD N A zĘBAT A P PL -22 A 0 28l
ZG
RZ EBŁoWY s KAT
K
Ś
N
o
P
RZEN
Śc
70K7
IA
WY
J
cl
4
0
K7
A
Ś
WEJ
- przełozenie i=1 :29,6,
- Średnice wałow

Pozycja nr

5

o @70mm
oA40mmoraz
1 -U1-P0/1E-X1 l=13,32
TE-KP'1-1,
WO-PLANETARNA
PRZEKŁADNlA
15KW PRZENoŚN IK KOMBAJNU AM-50

przełożenie l= I 3, 32 moc 5 KW
przystosowan a do wy ko n u prawego lewego o raz wyposazona W komp let
czopÓw u stalających- jezeli roŻn a Się d a poszczegol nych wykon OW
tn
M2 4
z acis
W
Pozycja nr 6

PRZEKŁADNlA JAZDY WALCOWA ZN-6261G-911
KOMBAJN CHODNIKOWY AM-50

w koło łańcuchowe oraz

PRZEKŁADN|A WALC OWO- PLANETARNA

25135

tu

APL3SS l=33,429 NR RYS.

ARI-P-37

PozyĄa nr 7

- przełoŻenie i=33,429', moc 650kW,
- Wyposazona w chłodnicę oleju z pzyłączami typu ,,STECKo''
jednego ty!J)
mai'ciŚnienie wody co najmnl-e1 2,5MPa, (wszystkie chłodnice
- średnicewałow wejŚciowego @1OOmm (do wspołpracy ze sprzęgłem SET5006606)
- wał

Pozycja nr 8

ust N220x10x20

d

PRZEKŁADNlA PLANET ARNA KĄToWA AKPL-1s
31 sKW ARI-K-3s WYK.2 ARTECH
przełoŻente i=2 5 02 7 moc 3 1 5kw

lE

l=25,027

u z przyłączami typu ,,STECKO"
wy posaŻon W chłodn cę
2 5 MPa,
teJ
najmn
co
max ciŚn e n wody
9 0 mm d o wspołpracy ze S p rzęgłem SET3 5a
wejŚciowego
wałÓw
Średnice

6714)
wał

Pozycja nr 9

d

wte

N1 90x1 0x1

sH-H-1 000-3-Fs-1 9, 1 4-811 -EX/A
WA LCOWA
PRZENoŚNlK TAŚMoWY
Przekładnie do przenoŚnikÓw taŚmowych (typu Vacat-1 200)
_ przełożenie i=19,14; moc 200kW,

PRZEKŁADNlA

200kw

- Średnice wałow wejŚciowego @80mm,
-

wyposażona w tuleję zębatą(s21.006-01.02.06)'
wyposazona w uszczelnienie labiryntowe na wale wejŚciowym'
*ypos".ona w chłodnicę oleju z puyłączami typu ,,STECKo''

nre 2 5MPa
con
c OWA KĄToWA
PRZEKŁADN IA zĘ BAT A S
OMA BEF ARED
POZt
P
N
OWA
2
2XSTO
KŁAD
PRACY
U
=49
p rzełoŻenie i- 1 49 4 moc za nsta owana 2 7 KW
Śred n ce wałów
a5 0
średntce wałow

max ciŚnienie

Pozycja nr 10

ill

A120mm

na
oświadczenia i dokumentv wvmaqane przez Ząmawiąiaceqo wraz z ofeńa i d9 złożenia
ofeńe
naikorzvstnieisza
złożv
e. którv

1

oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez ołerowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego: do złoŻenia wraz z oferta:

1)

przedmiotu zamówienia
Wykaz parametrÓw techniczno _ uzytkowych orazwymaganych dokumentów
.
do
SIWZ
nr
3
zgodnie z Załącznikiem

2)

3)
a)

prawa polskiego i
oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy iz oferowany wyrob spełnia wymagania
zakładow
wyrob1skach
podziemnych
w
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenió na rynek i do uzytku
do
slwz'
nr
5
Załącznika
Wzorem
ze
gÓrniczyih w wjrunt<ach istniejących zagroŻen, zgodnie
(okreŚlonych
W przypadku oferowania przekładni Producenta, ktÓrych pzed'miot zamÓwienia dotyczy
SIWZ':
1a
do
nr
Załącznika
w Załączniku nr 2 Slwzj- wzÓr wg

przekładniami
oświadczenie Wykonawcy, iŻ oferowańe przekładnie są nowymi, oryginalnymi
Producenta;

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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przekładni, ktorych
oświadczenie Producenta lub upoważnionego przedstawiciela Producenta
krotszym

b)

o zapewnieniu Wykonawcy dostaw przekładni, w okresie nie
jezeli
wykonawca nie jest Producentem;
niz okres trwania umowy -

ó''"Jńiot zamÓwienia dotyczy

przekładni, ktorych
ośwladczenie Prooucóntń lun upoważnionegó przedstawiciela Producenta
jego
podstawie
autorskiej dokumentacji
óńJńiot żamowienia dolyczy, ze pzekładnie sĘ wyt<onane na
lub
podstawie dokumentacji
dokument potwierdzający prawo do produkcji oryginalnych przekładni na

c)

innego podmiotu.

nr 2 do S|WZ W przypadku oferowania przekładni równoważnvch do okreŚlonych w Załączniku
wzÓr wg Załącznika nr 1b do S|WZ
do
oświadczenie Wykonawcy, iŻ oferowane przekładnie są nowymi, przekładniami rÓwnowaznymi
podany
w
podmiot
przez
|zekładni okreŚlónych w'żałącznik nr 2 do SIWZ, wyprodukowanymi

4)
a)

pon iŻszym oświadczen iu;

oświadlzenie podmiotu produkującego pzekładnie równoważne lub upoważnionego
przedstawiciela o zapewnieniu wyt<bnJwcy dostaw przekładni, w okresie nie krÓtszym niz okres
irwania umowy - jeŻeliWykonawca nie jest Producentem'

b)

Kańa katalogowa oferowanych przekładni zawierający charakterystykę techniczną i.rysunki z
załącznika',
wymiarami gJoarytowymi prźekładnizuwzględnienień pkt. lll, ppkt. 4 niniejszego

5)

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia pzez oferowane dostawy wymagań
przez
określonyón przeizamawiającego - do złożenia na wezwanie Zamawiaiącego'
Wy ko n awcę, któ ry złoży najkonystn ejszą of e ńę'

2

i

1)

2 do SIWZ:
W przypadku oferowania przekładni równoważnvch do określonychw Załączniku nr
DTR / instrukcja uzytkowania (stosowania).

a)

.Uwaga:

a)
il
c)
'

lV.

ofełź'
bertytikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w .dniu składania
zamowienia,
realizacji
w pizypiaku braku ważnościzłoŻonego wńz z o|eft3 certyfikatu n1c9łv ok19s
_ Dział Logistyki
Wykonawca zobowiązany jest dostarcźyć do WĘGLoroKs KRAJ s'A. KWK Bobrek
wyrobu
dotyczyć
musi
certyfikat
_'
obowiązująćy certyrit<at. Dostarczony
Materiałowej, aktuainy
zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej'
waŻnoŚć po wyborze
W przypadki*yooy orórty wyt<onawcy, ktory przedstawił dokument, ktory stracił
umowy będzie
pkt.
zawarcie
b),
z
zgodnie
certyfikatu
orórtvi'a przedźawarciem'umowy inie'óostarc'zył
po
Wykonawcy
stronie
niemożliwe z przyczyn leŻących
--jeŻelidotyczy

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wrazz przedmiotem zamówienia:
Przy kaŻdei dostawie:
- DowÓd wydania materiału (WZ),
- Świadectwo kontroli jakoŚci,
- Deklaracja zgodnoŚci-jeŻeli dotyczy
- Karta GwarancYjna,

części
- Dokumentacja ióchniczno-ruchowa / instrukcja stosowania ieksploatacjiwrazz wykazem
umozliwiający
zamiennych ( w wersji papierowej lub elektronicznej), lub rysunek wykonawczy
identyfikację częŚci.

.

ffitril$"g.3ffi#
?lńż'łolmcrl

\.J
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Załącznik Nr la do SIWZ

Data

MiejscowoŚc
Wykonawca

(pełna nazwa i adres \A/ykonawcy)

Dotyczy zadanialzadań nr

oŚWADczENlE WYKoNAWGY
PRzEńłór,rre BĘDĄcE PRZEDMloTEM zAMoWlEN|A
oFERUJĄGEGo
'
(WYKAZANE W zAŁ' 2 Do slwz)
ZałącznikaLr 1. d.o slWZ'
1. oŚwiadc zam, zeoferowane przekładnie spełniają wymagania
przekładniami Producenta'
ofuginalnymi
ńó*yń''i
2. oświadczam, Żeoferowane przekładnie fu;
wymagań okreśIonych
3. Załączone dokumenty potwierd zaiące"ó"I^i""ń poćńłerońanó oostawy

ooj,''T;:l*ufffl'

Producenta przekładni
Producenta . lub upowaŻnionego przedstawiciela
okres tnłania umowy
niŻ
krotszym
nie
ilokresie
o zapewnleniu Wykonawcy oosńw ói'"ń"oni,
*
_ jeźeti Wykonawca nie jest Producentem

F

b)

oświadczenie Producenta

lub

nazwa pliku

...

... ' ...

' strona " ' "

'

przekładni'
upowaŻnionego przedstawiciela .Producenta
**

jego autorskiej dokumentacji
Że przekładnie są wykonane na podstawie

lub
dokumentpotwierdzającyprawodoprodukcjioryginalnychprzekładninapodstawiedokumentacji
innego Podmiotu

-

**

nazwa pliku

...

.

'. ' '.

" strona " ' "

Niepotrzebne skreŚlić

.-WyOrae

afternatywnie pkt'3 a) lub b)

sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik nr lb do S|WZ

Data

MiejscowoŚc
Wykonawca:

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy zadanialzadań nr

ośWADczENlE WYKoNAWGY
oFERUJACEGo PRZEKŁADNlE RoWNoWAzNE

1.
2.

Załącznika nr 1 do SIWZ'
oŚwiadczam, Że oferowane przekładnie spełniająwymagania nówymi, rownowaznymi do przekładni
oŚwiadczam, Że oferowane przekłao.i""ńłóą biźexła"oniami prźez podmiot podany w poniŻszym
ńyóroout<owanymi

3.

ts'#;Lffl}lkur"

określonych w Załącznik nr 2 do śiWż:

określonychprzez
potwierdzają spełnien ie przezoferowane dostawy wymagań

p,,"'*1"9!l,
;"T:H:"j?:i"13no*" oferowanyc|,
do SIWZ;
''1Y]:',:l:%-:|,":i[l"?)'I[u"'ff:'l?i3"'.,ffżlnn'
u*'ólęonieniem
|rt. ltt o|\t +zał^a11nika nr 1
przeruainii
gabarytowymi
z wymiarami

p-r'"ń"'onie rÓwnówazne iub upowaznionego przedstawiciela
nie krÓtszym niŻ okres trwania umowy o zapewnlenlu Wykonawcy dostaw-ńi'!r.ł"Jńi' w okresie
iezeii WyXon awca nie iest Producentem

b) oŚwiadczeniJp"Jńił''proóukuiąclgo

) nazwapliku.'. '"'"'

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik nr 2 do S|WZ

wzól
Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do StW w wersji elektronicznejdostępny jest po kliknięciu na link
zamieszczony na stronie internetoweiw Profilu Nabywcy

FORMULARZ OFERTOTIT'Y

tĘkonawca
Pelna nazwa l{ykonawEy
Forma ptrawna
Sledziba wykonaYvcy (edres)
Kraj
Kod poczloYry, miasto

Poczta

Wojeuńdzt*o
NIP

REGON

Uc.cltnky Konsorgum (fdcll dotycuy)
Naztsa firmy

/

NlP/R€Goil

Adre9 śiedziby

fo(ma prawnł|

NIP:

udełi

REGON:
NIP;

U(zestnlł:

REGON:

NIB
Ucrestnik:

REGON:
NIP:

Uczestnik

REGON:

osŃa

Adfeg e.móil

lmię i nazwisko

Tele{on

prorvadŻąca posĘpov\'anie

UpoińEżniona do 5ldódania
ofert w aukcji

Ot nbda

wĘ6lorol(ś Klł srÓrHłrcgrl

t 3ltdzlbł r:
al-ło Pl.łłyślt'H. rll. G.n.'..tc!o zQt}!
w zwlązku z o8losz€niem

po5tępocvania o udzl€leni€

zamÓ,vienla

w tĘ/ti€

posaęPowonle niepublidn? ' pneaorg nico1roniaony

*|

bw[Gloxo'6rnA,'.f,t/m2Ź''|si
D6t w.norYychpn b'dnldoP''rn,otnltt,t'lłn*tat.4n.bloirydlll(ofilb'|nuóodnlkourulodhporn
29'źl.
m.t
'l.loild
warun*.&rłzdmffieria za
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Rezcm waraość C|ęśclnr

'

Ęczna wartośćoferty netto
Ęczna wartośćoferty brutto

1.

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

oświadczam,że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku oferty WspÓlnej kazdy

Wykonawca Składający ofertę wspol ną:
podałem cenę ofeńową oraz Stawkę jednostkową, ktora zawieru Wszystkie koszty, ktÓre będą
poniesione W celu nalezytego Wykonania zamÓWienia,

akceptuję proponowany wzez Zamawiającego termin płatnościWynagrodzenia naleŻnego
na pod-sławie umowy, ktory wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego Wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu
za mÓWie n ia potwierdzo n ego pŻez Zamawi ającego.

oferuję termin realizaili zamÓWienia oraz okres gwarancjizgodnie z Wymaganiami SIWZ,
oferowany przedmiot zamÓWienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
oferowany przedmiot zamowienia Spełnia Wszystkie Wymagania okreŚlone w Załączniku nr 1 do SlWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia' W tym lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy - bez zaslzeŻeń,

zapoznałem się z Wyciągiem z Regulaminu udzietania zamÓWień W WĘGLoKoKs KRAJ s.A.,
ogolnymiWaruńkami reatizacji dostaw ()WRD) _ Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamowień
ońz lństrukcją dla WykonawcÓW, zamieszczonymi na stronie https://dostawcv-weqlokol!9'qoiq.bizl,
orazŻeW prżypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po Stronie Wykonawcy
z ww. lnstrukcją.

2'

oświadczam,że Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a W przypadku oferty WspÓlnej kaŻdy
Wykonawca składający ofeńę wspolną, spełnia Warun ki udziału W postępowaniu okreŚlone W S|WZ oraz
nie zachodzą Wobec niego podstawy Wy kluczenia z postę powania okreŚlone w SlWZ
sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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3.

oświadczenie podmiotów składających wspólną ofeńę:
oŚwiadczam w imieniu \AłkonawcÓw składających ofertę, ze W przypadku zawarcia umowy na
wykonanie przedmiotu zamÓwienia, VWkonawcy składający wspÓlną ofertę będą ponosiÓ solidarną
oópowiedzialnoŚc za niewykonan ie lu b nienalezyte wykonan ie zobowi ązania.

4

oświadczam, że jestem związany ofertąpuez okres 60 dni

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Nr sprawv:

PMZI3050

WEGLOKOKS KRAJ S.A.
Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ PARAMETRoW TEcHNlczNo - UŻYTKoWYCH oFERoWANEGo PRzEDMloTU
zAMoWl EN lA, SPEŁN lEN !A VVYMAGAŃ PRAWNYC H, WYKAZ zAŁĄczoNYc H DoKUMENToW
PoTWI E RDzAJĄcYc H s P EŁN lA N l E PRzEz oF E RoWAN E DosTAvVY VVYMAGA N o KREsLo NYc H
PRzEz zAMAWIAJĄCEGo
Dostawa nowych przekładni do przenośników taśmowych ,zgrzebłowych i kombajnu chodnikowego
dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek-Plekary w 2022 roku (grupa materiałowa 291-2|
(Nr

A.

sprawy: PRZZ/3050)

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Przedmiot zamÓwienia przeznaczony jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładow
gÓrniczych zagroŻonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

2. Przedmiot zamÓwienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad
3.

konstrukcyjnych,
materiałowych i wykonawczych oraz oznaczone W sposÓb tnłały-tabliczka zamionowa ( typ' nr fabryczny,
rok produkcji , przełoŻenie do 2-ch miejsc po przecinku, przenoszona moc w kW, masa w kg)
Zamawiający dopuszcza moŻliwoŚc składania ofert rÓwnowaznych. Zabudowa przekładni rownowaŻnej do
maszyny nie moŻe powodowaĆ zmian konstrukcyjnych i w konsekwencji wytworzenia nowej maszyny' W
związku z tym przekładnia wykonana wg innej dokumentacji musi byc rownowaŻna w stosunku
do wymienionejw załączniku nr 2 do SIWZ.

B.Załączone dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego do złożeniawraz z ofeńą:
oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, iŻ oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach zakładÓw gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻeń - zgodnie ze wzorem

I

Załącznika nr 5 do

slwz'

oŚwiadczenie Wykonawcy oferującego przekładnie będące przedmiotem zamÓwienia zgodnie

2

z Załącznikiem Nr

1a'

}

nazwa pliku

...

... ' ..

'. strona

... ...

oŚwiadczenie Wykonawcy oferującego przekładnie rÓwnowaŻne zgodnie
Nr1b.

3

4.

c.
.
1

F

nazwa pliku

P

nazwa pliku

...

z

Załącznikiem

.... .... strona ... ...

Karta katalogowa oferowanych przekładni
strona

oświadczenia:

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

z

2.
3.

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

oświadczam, Że wyrob oferowany jako rÓwnowaŻny spełnia wymagania okreŚlone przez

Zamawiającego W Załączniku Nr 1 do S|WZ - dotyczyl nie dotyczy (odpowiednie skreślić).
oŚwiadczam*** Że informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące tajemnicą
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisÓw Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U' z2020r.poz' 't913 t'j.) tj. spełnia1ąłącznie trzy warunki:

1) informacja

2)
3)

ma

charakter

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

trltll{)"..

(techniczny, technologiczny, organizacyjny

przedsiębiorstwa lub posiada wartośÓ gospodarczą),
nie została ujawniona do wiadomoŚci publicznej,
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

str.22

P

s

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnoŚÓ objęcia informacjitajemnicą przedsiębiorstwa

Ad,1.

Ad.2.
Ad. 3.

***

-wypełniĆ jeŻeli dotyczy

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Dotyczy: postępowania pn.

nr

oŚWADczENlE WYKoNAWGY
Działając W imieniu

t' .

'

1) w stosunku do

- nie

Wykonawcy

|nazwalfirma]' NlP

]niniejszymoŚwiadczam'Że:

reprezentowanego przeze mnie \Ą/ykonawcy:

zachodzi przesłanka wykluczenia

z

postępowania okreŚlona

W art' 7 ustawy z

dnia

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
13 kwietnia 2022 r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie
r' poz'B35);
słuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz' U. z2022

oraz

Rozporządzenia Rady (UE) nr 20221576 z dnia
- nie istnieje zakazudzielania zamowienia okreŚlony w ań' 5k
(UE) nr 833t2O14 dotyczącego ŚrodkÓw ograniczających
B kwietnia 2022 r.w sprawie zmiany rozporządzenia
w związku

z

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

sankcyjnym, niŻ te określone powyzej;
- nie są podejmowane inne prawem przewidziane Środkio charakterze

zamÓwienia
2) reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie oferuje w zakresie przedmiotu

wyrobow

pochodzących lub ktore zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej'

imię, nazwisko i podpis osoby
umocowanej do reprezentacji Wykonawcy

Sekretarz Komisji: Manena Miętus
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LOKOKS KRAJ S.A

Nr sorawv:

Załącznik Nr 5 do SIWZ

oŚWADczENlE DoTYczĄcE PRZEDMIoTU oFERTY

-)

Wykonawca, a w przypadku oferty wspÓlnej Pełnomocnik:
(pełna nazwa i adres)_

Nazwa wyrobu:

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

Posiadane dokumenty, odniesienia:

oświadczam z pełną odpowiedzialnoŚcią, Źe oferowany wyrob spełnia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładów
g Órn iczych w wa ru n kach istn iejących zagroŻen,.
oŚwiadczam, Że przedmiot zamowienia dostarczony będzie w opakowaniu 1:
jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.

2.

lub

zwrotnym

tj.:

(jeŻeli dotyczy Wypełnia Wykonawca okreŚlając rodzaj opakowania)

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

4.

)*")

oŚwiadczam, iż zobowiązuję się do dalszego zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpadow
zgod

n

ie

z obowiązujący

mi przepisam i prawa

i

d

otyczy.

w razie potrzeby naleŻy wypełnić dla kaŻdej pozycji (zadania) oddzielnie)

zaznaczyć odpowiednio dla oferowanego wyrobu

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Nr sp

P

WEGL OKOKS

50

s.A.

Załącznik Nr 6 do S|WZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW
w zakresie niezbędnym
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń
i
doświadczenia
wiedzy
posiadania
do wykazania spełnienia warunku

Nazwa i adres \Ą/ykonawcy

Data

Przedmiot zamówienia

Lp

Wańośó
zamówienia
netto zł

Data dostaw
(nalezy podac:
dd/mm/rrrr lub okres
od dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

Uwaga!
Przezwykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieĆ jego odbior'
Do wykazu nalezy dołączyc dokumenty potwiórdzaiące,
wykońane naleŻycie lub są wykonywane naleŻycie'

-

Pełna nazwa odbiorcy
dostawy

że podane w wykazie dostawy

zostały

- W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowi1z1ny
zamÓwienia,
loówoonie Żdnaiilłlącemu, iŻ będzie dyspońował zasobami niezbędnymi do realizacji
;est
mu do
oddania
podmiotów
do
'w
tych
szczegolnosci oołąói"iąl * tym celu oo ofórty pisemne zobowiązanie
zamówienia
przy
wykonaniu
z
nich
Jy.po'yóii niezbędnych z'aśonow na okres korzystania

Sekretarz Komisji: Manena Miętus
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
Data

MiejscowoŚÓ

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

oŚWnDczENlE WYKoNAWGY WsPoLNlE UB|EGAJĄGEGo
slĘ o zAMoWlENlE

1)

oraz o ogłoszeniu

jestem w stanie upadłoŚci lub likwidacji
f;,:]:x!jffiil'J,5n," likwidacji lub upadłościalbo
postanowieniem sądu ,a układ nie przewiduje
uoadłościzawarłem układ zatwierdzony pń*ońo.nym
)5.ó"r."J".ió wiórzycieti poprzez |iky1dację majątku upadłego'ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo
nJ
nie zalegam z uiszcziirem podatkÓ', óói;d-;**j"I
ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
na
składek
z uiszczani"' poo"tr.ow, opłat'lub
,

2)

3)

zalegam
lub roziozenie na iaty zaległych płatnoŚci lub
uzyskałem przewidziJń; óŃ;ń zwoinienie,-oóróózenie
w całościwykonania 99'v:łi właściwegoorganu'
przedmiotu zamówienia'
'slżvm"nió
będę ponosił solidarni óópóńi"o'i"tnósó za wykonónie

ofertę'
Wypełnia każdy z WykonawcÓw wspolnie składających

Sekretan Komisji: Marzena Miętus
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s.A
Załącznik nr 8 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy/człon ka konsorcjum

:

ośWlADczENlEWYKoNAWCY- dane do umowy

1'
!

Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku ofeńy wspolnej każdy Wykonawca składający
ofertę wspÓlną oświadcza. że:

i usług ijest uprawnionym do wystawiania faktur,

jest czynnym* podatnikiem podatku od towarÓw

lub

!

jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarów i usług'

* - wybrać właściwąopcję i niepotnebne skreślić

2.

Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy Wykonawca składający
.... przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy zdnia
ofóńę wspÓtną oswiao"cza. zó posiada
w transakcjach handlowych (Dz.U. z2021
opoŹnieniom
nadmiernym
8 marca 2013 r. o
r. poz. 424 t.i.).

3.

status

pffiłaniu

Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku oferty wspÓlnej kaŻdy \Ąłkonawca składający
jest :
óf"rtę *.polną oświadcza. że jego właściwymurzędem skarbowym

(

nazwa lJnędu Skarbowego iadres )

4. osoba odpowiedzialnazarealizację

umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony \Afukonawcy

Pan/Pani
Nr telefonu

5
;

;;i i'il ;;ł;; i ;;il;;

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik Nr 9 do SIWZ
Pi

eczęc

f i nn

ow

a

|lVy ko n

aw

cy
DATA

NIP

oŚWlADczENlE

WĘGLOKQKS KRAJ S'A'
Niniejszym oŚwiadczamy, Że posiadamy wierzytelnoŚci pienięzne wobec
pn'
niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu
przekraćzające wysokoŚć wadium

przetarg nr: ... ...

przewidywana data otwarcia ofert:
wysokośc Wymaganego wadium:

.

Wvżei wvmienione wierzvtelnościwvnikaia z:

...
faktury nr ... ...
faktury nr ... ...
faktury nr ..

faktury nr ...

'''

dnia
z dnia
z dnia
z dnia

z

wańośc

data wymagalności

... .

data wymagalnoŚci

.'.. wartośc

data wymagalności

.... wańośc

data wymagalności

... '

WartoŚc

WARToŚc RAZEM:
VAT do kwoty t-]
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur
w postępowaniu
wymaganego
poczet
wadium
(słownie: (-) stanowiącej ,orro*źrtośćwadium, na
'pn.:
za
spełnienie
uważamy
na poczet wadium
[-l-. oświadczamy,- że zaliczenie wierzytelności
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do kwoty
VAT
faktur
wĘeLoKoKs KRAJ S.A. świadczeniapieniężnego wynikającego z ww.
dnia
do
za opóźnienie w zapłacie za okres
|) dlaiego teŻ nie będziemy naliczać odsetek
Zwrotwadium nastąpi na zasadach określonych
zamowienia.
udzielenie
zakończenia postępowania o
w $ 79 Reguiaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ s.A.

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

(pieczęĆ i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głownego Księgowego W
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Załącznik Nr 10 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

GLOKOKS KRAJ S.A.

Umowa
w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa'')

zawarla w dniu

,41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen' Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego X
Wydział
w
Gliwicach,
w Sądzie Rejonowym
Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000955885, NlP 653-000-48-65' REGON 270034633,
BDo oooo12274, wysokośckapitału zakładowego'' 173.321.000'00 zł opłacony w całości,zwaną w treŚci
Umowy Zamawiającym, W imieniu inarzecz ktÓrego działają

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka Akcyjna

ct

Firmą:

.', będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
... pod numerem KRS ...
zarejestrowaną W
..'... PLN.,
identyfikacyjny NlP .''
, REGON
'... wysokoŚĆ kapitału zakładowego - ...
zwanąw treściumowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:
1

2

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

$ l.Podstawa zawarcia umowv

1' ProtokÓł końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego w trvbie

przetarqu nieoqraniczonego pn.: Dostawa nowych pzekładni do przenośników taśmowych ,
zgrzebłowych i kombajnu chodnikowego dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A' KWK BobrekPiekary w 2022 roku (grupa materiałowa 291-2| - Nr sprawy: PMZI3050
2. ofeńa złoŻona przez Wykonawcę'
3. Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamówienia (S|WZ).
$ 2. Przedmiot umowv
Przedmiotem umowy jest: dostawa nowych przekładni do przenośnikÓw taŚmowych,zgrzebłowych i
kombajnu chodnikowego dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa

1'

materiałowa 291-2)

2' Wykonawca oŚwiadcza, Że Świadczenie
4.

przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ.
Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym

w ofercie Wykonawcy.

1'
1)
2)
2'
3.

Wańoścumowy nie przekroczy:
WartoŚc netto ........'..........'zł,
stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizacji umowy.
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr...... do Umowy'
Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofeńą. W przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw
autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know- how pzez przedmiot zamÓwienia, \Ałkonawca
zobowiązuje się przystąpic do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego, a takze
ponieŚc wszystkie koszty ztymzwiązane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego narzecz
osób trzecich, których prawa zostały naruszone'
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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WĘGLOKOKS KRAJ S.A

Nr snrawv: PRZZI3050

4.

WańoŚc umowy netto zawańej w wyniku postępowania o udzielenie zamÓwienia prowadzonego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKS KRAJ S.A., w tym lub aukcji elektronicznej (art.70
kc) ziwiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy do magazynÓw
czas transpońu oraz koszty opakowania
Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem
nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy'
Zómawiający, pomimo dóinowania nalezytejstaranności, z uwagi na charakter prowadzonejdziałalności
nie zapewńia realizaĄi umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowana faktyczna wańość
umowy netto będzie niŻsza odwańoŚci netto umowy, \AĄlkonawcy nie przysługuje jakiekolwiek
wynagrodze nie orazjakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częściumowy'
W syiuaciach powodujących koniecznoŚĆ odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy V{konawcy,
ZamAwiĄĄcy obciąŻy tĄ,y'konawcę kosztamitranspońu wwysokości poniesionej pzezZamawiającego.
Dla okróŚlenia iloŚci oraz terminu dostaw, Zamawiający składać będzie Wykonawcy stosowne
zamÓwienia ' |JwaŻa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamÓwień \A/ykonawcy
przez Zamawiającego:
w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Portalu Dostawcy), lub
przesłanie zamowienia faksem, lub
przesłanie zamÓwienia pocztąelektroniczną w formacie pdf'
W przypadku przekazywania zamowień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą w ,,Portalu
dostarczeniem zamÓwienia' operacja ta połączona jest z
Dostawcy' co jest rÓwnoznaczne
automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamówienia na wskazany przez
Wykonawcę w złozonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie adres poczty
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy'
ZamawiĄący jest uprawniony do doręczenia Wykonawcy zamÓwień nie pÓŹniej niŻ w ostatnim dniu
obowiązywania umowy.
1o. Suma wańości zamowień wystawionych przezZamawiającego nie moŻe przekroczyc wańoŚci umowy.
WańoŚc odebranego towaru, ktÓrą zapłaci Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceny
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do mv. cen zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z obowięującymi przepisami.
11' Zapłata ceny nistępuje na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury. Faktury niespełniające wymagań
okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będą akceptowane przez Zamawiającego,
12. Faktury zarealizaĄę pizedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu W terminie

na

5.

6.
7.

1)
2)
3)
B.

z

9.

wynikającym

13.
14'
15.
16'

'

z

właściwychprzepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia

potwierdzon ego przez magazy n Za mawiające go
Fakturę naleŻy wystawic na:

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jezego Ziętka
z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek i przesłac na powyŻSzy adres.
Faktury naleŻy wystawiaÓ na adres wskazany w zamÓwieniu oraz przesłac na adres wskazany

WĘGLoKoxśxiął.l s'A.,
w zamÓwieniu'

Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawieraÓ numer umowy, pod ktorym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przezZamawiającego oraz numer
zamÓwienia.
Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb

rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposÓb zgodny z nazewnictwem stosowanym
w eolskiejklasyfikacji WyrobÓw i Usług (PKW|U) lub kodem CN, ponadto nazwa towaru na fakturze
powinna byc zgodna z nazwąasortymentu określonegow umowie i zamÓwieniu'

Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktorym mowa
w ust. 12, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura'
18. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłac na adres wskazany w porozumieniu.
19. Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek
17

i przedpłat.

20. Wszelkie płatnościdokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.

21. \Ąłkonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet
naleznoŚci głownejwskazanejw tytule przelewu (ań. 45'1 s 1 Kc nie stosuje się).
22. Numer racńunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo ty|ko iwyłącznie
na fakturach.

23. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego nazłoŻonej u Zamawiającego

fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie Zamawiającemu
faktury korygującej,

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

\i{h

str.

31

KOKS KRAJ S.A.

Nr sprawv:

24

25
26
27
28
29
30

Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi

32

33
1)

2)
3)

34

umowy (naleznośĆ głowna, naleznoŚc uboczna,

zastaw,
rygorem

niewaŻności'
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej 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 niz w terminie płatnoŚci faktury pienruotnej.
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez
Zamawiającego o potrącen iu.
Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Naleznościwynikające z realizaĄi 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.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnośc wobec
Zamawiającego za rea izację przed m otu u mowy.
W przypadku gdy \A/ykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleŻnoŚci jak i zobowiązań odbywac się będą
Rozliczenia
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj . .
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywac się będą W ramach
ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału ZamawiĄącego a dokonana przezZamawiającego zapłata na
rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkow konsorcjum z tytułu naleŻnego
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. _ (jeŻeli dotyczy)
W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają,
Źe wszelkie rozliczenia z tytułu realizai1i 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 odbywaÓ się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez
udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz okreŚlonego
w ofercie i/lub umowie przedstawiciela Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotow
będących Wykonawcamiz tytułu naleznego wynagrodzeniaza realizację przedmiotu umowy.
Zamawiaiącv oŚwiadcza, Żą
jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o NlP 653 000 48 65,
jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pienłszv Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Aloizeqo Felińskieoo 2A, 01-513 Warszawa,
posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz'U. 2020.935 tj.)
Jezeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia
l

31

z

w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod

i

zmtany.

35. W przypadku zmiany właŚciwych urzędÓw 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.

Zamawiający 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 być rachunkiem
38' dla ktorego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.
2021.2439t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
39. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktorym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa

36.

40'

1)
2)
3)

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

Przedmiot zakupu moŻe zostać sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego. W takim przypadku Wykonawca pozostanie zobowiązany względem Zamawiającego
w zakresie:
obowiązkow wynikających z rękojmi i gwarancji,
obowiązkow W zakresie dostawy, montaŹu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie obsługi
przedmiotu umowy,
Wymaganych warunkÓw technicznych
Sekretaę Komisji: Marzena Miętus
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jakoŚciowych przedmiotu umowy,
str. 32

4)
41.

a)
b)

42'

odpowiedzialnoŚci

z

tyt. kar umownych

za

ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązkÓw,

o ktorych mowa powyzej na warunkach izasadach okreŚlonych w postępowaniu/umowie'
Wykonawca oŚwiadcza, Źe:
jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur
lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług
Wykonawca oświadcza, ze jego właściwymurzędem skarbowym jest '''

status
'''.'' przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U'

43' Wykonawca oŚwiadcza, ze posiada
2021.424 t.j.).

44' Strony zobowiązane są niezwłocznie informowaÓ

drugą Stronę o kazdejzmianie statusu, o ktÓrym mowa
w ust. 33, pkt 3); ust.42 powyzej.
45. W przypadku opÓŹnień w płatnoŚciach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji.

46. Strony przewidują mozliwoŚc zmiany umowy popŻez obnizenie cen jednostkowych materiałÓw
wskazanych w załączniku nr ... ... do umowy ' Zmiana umowy w tym zakresie moŻe nastąpic w formie
pisemnego aneksu do Umowy lub poprzez złoŻenie przez \A/ykonawcę jednostronnego pisemnego
oŚwiad czen ia Zamawiającem u.

1.
2.
3.

$ 4 Termin obowiazvwania umowv
Umowa obowiązywac będzie
Zamówienie nie moŻe byc doręczone pÓŹniej niŻ w ostatnim dniu obowiązywania umowy
Termin realizacji dostaw - .........od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną.

1.

Wykonawca udziela na przedmiotzamÓwienia gwarancjina okres: '.'.. miesięcy licząc od daty dostawy

2.

W uzasadnionych przypadkach Zamawia1ący przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty
za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłuzony o okres

3.

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym zwadą ukrytą, Zamawia1ący złoŻy \Afukonawcy
pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatuyc i udzielic ZamawiĄącemu pisemnej odpowiedzi

4.
5.
6'

$ 5 Gwarancia i postepowanie reklamacvine

przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.
postępowan ia reklamacyjnego.

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

zgodniezzapisami$10.
W przypadku rozbieŻnościstanowisk, co do uznania reklamacji' ZamawiĄący moŹe zlecic wykonanie
badań specjal istycznej jed nostce badawczej.

7. W

B.

1)

2)
3)
2.
3.

przypadku uzyskania wynikow badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca, ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomości o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone przez Zamawiającego
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami s 10.
\Ą/ysokoŚc kosztÓw badań okreŚli każdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostac objęty nową gwarancją na takich samych zasadach
jak przedmiot umowy.
lne
s 6 Badania
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo przeprowadzaniaw dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie jego zgodności z
deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakoŚciowymi oraz wydanymi

certyfikatami przez'.
akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobow, lub
akredytowan e 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.
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarow objętych kontrolą.
Pobranie probki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty
zawiadomien ia Wykonawcy d rogą faksową lu b elektron iczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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1)
2)
3)
4)
4.
5
1)

2)
b.

7.

rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,

numerze dowodu dostawy pańii materiałow lub wyrobu lub częŚci zamiennych maszynlurządzen
podlegających badaniom kontrolnym,
magazynie, w ktÓrym zostanie pobrana prÓbka towaru,
terńinie 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 uniemoŻliwiający ingerencję osob trzecich odpowiada ZamawiĄący
tj.: Kopalnia, w której zostanie pobrana prÓbka towaru.
\Nykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu probkitowaru do badań oraz je)oznaczenia
w dogodny dla niego sposob.

\Alkonawcy iZamawia1ącemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym organizowanym
ipzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktorejmowa w ust. 1'
Z pobrania prÓbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokoł zawierający,
co najmniej, informacje okreŚlone w ust. 3, ktÓry podpisują:
Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
przedstawiciel Wykonawcy umowy.
Protokół, o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryginał zatrzymuje
ZamawiĄący, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy pobieraniu probek towaru
do badań.

W przypadku nieobecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu

prÓbki towaru do badań,
jego
podpisu'
nie przysługuje prawo
Wykonawcy
a
protokół, o którym mowa w ust. 5, sporządza się bez
jej
po
ran
ia.
b
ie
wn ies ien ia zastrzeŻeń dotyczących sposo b u
Przekazanie probki do badań jednostce wymienionej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, ilości 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
Wymaganiami okreŚlonymi w ust' 1, Zamawiający
stwierdzającej niezgodnośćprobki towaru
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie \A/ykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną.
10. W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w ust' 9:
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie okreŚlonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilości rownej wielkoŚci nierozchodowanej dostawy, o ktÓrej
mowa w ust' 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami $ 10, z zastrzeżeniem

8.
9.

z

1)
'

ust.

1

1,

2)

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

3)
4)

opinii,

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

5)

1

do

z

w ust. 1,

wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego zmagazynu oraz podjęciu
przezZamawiającego decyzji o demontaŻu iwytransportowaniu towaru z dołu kopalni, kosztami
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie \AĄkonawca na podstawie faktury
wystawionej pzezZamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztÓw.
13. W czasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w uzgodnionym
z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunków techniczno _ organizacyjnych oraz zgodnoŚci
procesu realizaĄi umowy z posiadanymi przez Wykonawcę certyfikatami.
14. W audycie, o ktÓrym mowa w ust' 'l3, oprÓcz upowaznionych przedstawicieli Zamawiającego mogą
uczestniczyc' na zaproszenie Zamawiającego' rownież przedstawiciele akredytowanej jednostki
certyfikującej.

1.
2.

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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$ 7. Obowiazki Wvkonawcv

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc przedmiot zamÓwienia zgodny ze złoŻoną ofertą.
Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawia1ącego miejsca
w terminach określonych w zamÓwieniach w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba, ze uzgodniono inną
str. 34
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Nr sorawv:

3.
4.
5.
6.
7.

godzinę dostawy. Towar winien zostac wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym
dla danego rodzaju towaru isposobu przewozu.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transportem 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 materiałów dostarczonych pzez Wykonawcę. Koszty odbioru powyzszych
od padow ponosi \A/ykonawca.
Braki w dostawach towaru, ZamawiĄący zobowiązany jest podac \A/ykonawcy do wiadomoŚci pisemnie,
faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. Wykonawca winien w
ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zająć stanowisko, co do braków w towarze.
Jezelizajęcie stanowiska nie nastąpiw tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻałza
niedostarczony.

8.
9. Z

chwilą rozpoczęcia realizaĄi dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc do magazynu
ZamawiĄącego z kaŻdą partią wyrobow sporządzone W języku polskim dokumenty, potwierdzające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego:
Przy kaŻdei dostawie:
- Dowod wydania materiału (WZ),
- Świadectwo kontroli jakoŚci,

- Deklaracja zgod ności-jeŻeli doty czy
- Karta Gwarancyjna,
- Dokumentacja techniczno-ruchowa / instrukcja stosowania ieksploatacjiwrazz wykazem części
zamiennych ( w wersji papierowej lub elektronicznej), lub rysunek wykonawczy umozliwiający

identyfikację części.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Portalu Dostawcy WĘGLoKoKs KRAJ S.A' dowodÓw
dostaw oraz dołączania wydrukow do kazdej realizowanej dostawy.
10. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
11. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na własny koszt.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną o moŻliwoŚci odbioru opakowań
w terminie:

1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru _ dotyczy pozostałych opakowań - jeŻeli dotyczy
2) do180dnioddniaprzyjęciatowaru-dotyczybębnowpolinach,kablachiprzewodach-jeŻelidotyczy
12' Jezeli Wykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o moŻliwoŚciodbioru opakowań zwrotnych,
nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:

1)

dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby \AĄlkonawcy na koszt Wykonawcy, zgodnie z cennikiem

2)

unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.

1.
2'

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
B)

przewoŹnika,

$ 8.

obowiązkl Zamawiaiaceqo

Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamówień, ktore będą podpisywane lub przekazywane

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

Strony

Zamawiającego.

ZamÓwienie winno okreŚlac:
identyfikatoryumowy,
sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia,
datę i numer zamÓwienia,
przedmiot zamowienia,

ilościijednostki miar,

ceny jednostkowe netto,
ogÓlną wartoŚc netto zamÓwienia,
termin realizacji zamÓwienia,
miejsce dostawy.

9)
3. Ze strony

Zamawiającego osobą odpowiedzialną

za

w zawartej umowie lub branzysta sporządzający zamÓwienie.

realizację umowy

są osoby

wymienione

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

Sekretaę Komisji: Marzena Miętus
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1)

a)

b)
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$ 10. Kary umowne iodszkodowania
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zapłacic Zamawiającemu kary umowne:
w wysokoŚci 10% wartoŚci netto niezrealizowanej częŚci umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okolicznoŚci, za ktore odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania lit. b i lit.
c w zakresie zamówień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,
w wysokoŚci '10% umownej wańości netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w niezrealizowanej częŚci
zamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada
Wykonawca,

c)

W wysokoŚci

d)

częściuznĄe się w szczegolnoŚci oŚwiadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizaĄi zamÓwienia
lub jego częŚci oraz sytuację, w ktÓrej kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamowienia lub
jego częściosiągnie wańoŚć niezrealizowanego zamÓwienia lub jego częŚci.
w wysokości 0,2o/o wartoŚci netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki w

e)
2)
a)

b)

2

3

0,2o/o umownej wartościnetto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w zamÓwieniu,
nie dostarczonego w terminie zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy
czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚci 0,5oń. W przypadku definitywnego
braku realizacji zamowienia lub jego częŚci, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna
rÓwna jest wartoŚci niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizaĄi zamÓwienia lub jego

jej rozpatzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w $ 5 ust' 3,
w wysokości 0,2oń wańościnetto podlegającego wymianie towaru zakaŻdy dzień zwłoki (w przypadkach
okreŚlonych w $ 5 ust' 5 lub 7 orazw $ 6 ust' 9 pkt 1)'
ZamawiĄący zobowiązuje się zapłacic Wykonawcy kary umowne:

w wysokoŚci

10o/o umownej wartości netto towaru okreŚlonego kaŹdorazowo W niezrealizowanym
zamÓwieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za ktore odpowiada
Zamawiający,
w wysokości 0,1%o umownej wartościnetto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru
zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opoŹnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamowienia, Zamawiający uprawniony jest do
nabycia u innego kontrahenta towarÓw, których ilośćodpowiada ilości towarów z dostarczeniem których
Wykonawca się opoŹnia. W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę wyŻsząod ceny
wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciązy Wykonawcę rÓŻnicą pomiędzy ceną, po
jakiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
Zamawiający niezaleŻnie od zastrzeŹonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wartości faktycznie poniesionych strat oraz utraconych

korzyści.

4
5.
1)

2)
3)
6.

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

datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną
Zamawia1ącego, przekazaną Wykonawcy, lub

datę dostarczenia przez Wykonawcę pańii towaru wolnego od wad w miejsce partii reklamowanej,
potwierdzoną w sposob opisany w pkt. 1'
Zanaliczanie kar umownych, o ktorych mowaw ust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branŻysta
jednostki organizacyjnej, ktora wystawiła dane zamÓwienie.
$ 11' odstąpienie od zamówienia

W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawia1ący może odstąpic od realizacji
I

2
3)

4)
5)

zamÓwienia

zprzyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyc kary umowne zgodnie z postanowieniami$10 ust.1
pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
otrzymania przezZamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany pańii towaru,
co do ktÓrej Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z$ 10 ust.1
pkt 1 lit. d, osiągnie 10% 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% wartościreklamowanego towaru,
nabycia pzezZamawiającego u innego kontrahenta towarow, w ilościwyspecyfikowanejw niezrealizowanym
zamÓwieniu, z ktorych dostarczeniem \AĄlkonawca się opÓŹnia.
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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2.

3

odstąpienie Zamawiającego od realizaĄi zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie \AĄlkonawcy
ZamÓwienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dla przekazywania zamówień uwaŻa się
za skuteczne.
Dopuszcza się odstąpienie od realizaĄi zamÓwienia po uzgodnieniu między Wykonawcą
aZamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.
$ 12. Odstapienie od umowv

I

2
1)

3.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę przepisow prawa, skutkujących powstaniem zagroŻenia bezpieczeństwa mienia
ZamawiĄącego lub zdrowia, życia pracownikow. Prawo to Zamawiający moze wykonywac w ciągu 30 dni
od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisow prawa skutkujących
powstaniem wlw zagroŻeń' W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie naleŻne mu z
tytułu wykonania częŚci umowy.
Żamawiający zaslrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)
w przypadku:
utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień' do wykonywania działalnoŚci lub czynności objętej
przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Prawo to Zamawiający moze wykonywac w ciągu 30 dni od powzięcia pzez niego wiadomoŚcio
zaistnieniu tych okoliczności.''
Zamawia1ącemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, okreŚlonego W odrębnym oŚwiadczeniu, W
przypadku:

1)

ograniczenia produkcji lub reorganizacjiw jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących
potencjału ludzkiego
możliwoścwykorzystania uwolnionych ŚrodkÓw produkcji
do sa modziel nej rea izacj i przez Zamawiającego Świad czeń o bjętych u mową.
zmian w strukturze organizacyjnejZamawiającego, skutkującej tymŻe świadczenie objęte umową nie
moze byĆ zrealizowane

lub

l

2)
3)
a)
b)

niewykonywania lub nienaleŻytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, przy czy m za:
niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji
umowy w całoŚci lub w częŚci,

nienaleŹyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb niezgodny ze
sposobem okreŚlonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamÓwienia jest
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
$ 13. Ochrona danvch osobowvch

Wykonawca iZamawiający zobowiązani są do ochrony udostępnionych danych osobowych, w związkuz

i

technicznych Środkow ochrony danych
z zapisami prawa a w szczegÓlnoŚci
zgodnie
przetwarzanych
informatycznych
w
systemach
osobowych
z ustawązdnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U'2019.1781 t.j.zdnia 19'09'2019)'
orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

realizaĄą dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych

2.

3

sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przebltarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez
polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących
pzeMvarzania i ochrony danych osobowych.
Wykonawca i Zamawiający oŚWiadczają, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamÓwienia/umowy znająprzepisy dotyczące ochrony
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia uprawniające do przetwarzania danych
osobowych.

4

Wykonawca i ZamawiĄący oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia illub realizacja umowy zostaną wykorzystane
wyłącznie w celu realizaĄi przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niezbędne do jej realizaĄi, a po tym
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy.
$ 14 Przetwazanie danvch osobowvch
Zgodnie zart.13 ust'1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679zdnia
27 kwietnia 20'16 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przebltarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME

(ogolne rozporządzenie
Zamawiający informuje,

o

ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo'

iz:
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

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 Wydział Gospodarczy KrĄowego Rejestru
Sądowego, KRs 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000' 00 złotych opłacony w całoŚci, podatnikiem
od towarow i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65'
REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl,
zwany dalej Admi nistratorem.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych W WĘGLoKoKS KRAJ

S.A..:

adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 718 16 67.
Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantÓw,
właŚcicieli lub pracownikow Wykonawcy.

Dane Wykonawcy są równieŻ przetwarzane 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 należności
w oparciu o tzw' prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo'
Pzetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególnoŚciz 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 udostępnic dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwnieŻ udostępniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwarzĄącym, z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przefuarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przefu,tarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ S.A.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl ,te1.32718 16
67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna,iŻ
przetwarzanie danych osobowych \Ą/ykonawcy 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 \Ą/ykonawcow obowiązującej
w WĘGLoKoKs KRAJ S.A. zamieszczonej na stronie https://dostawcy-weglokoks.coig.bizl.

1

1)

2)
2.

1

$ 16. Zasadv etvki
Wykonawca oraz Zamawiający nie moze naruszaĆ poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa' Zakaz ten dotyczy takŻe pracowników,
przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osob działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się
w szczegÓlności do zachowań, ktore mogą prowadzić do:
popełnienia przestępstw okreŚlonych w ań. 16 ustawy zdnia28 pażdziernika2002 r. o odpowiedzialnoŚci
podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary (Dz. U. z 2020 r', poz. 358 z pÓŻ. zm),
popełnienia czynow 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, Źe nie wręczały i nie wręczą zadnej darowizny lub prowizji;
jak rÓwniez nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi
drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania i/lub umową.
- zae-howanie nollfności
s 17. Ochrona taiemnic orzedsieb
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W związku z wykonywaniem Umowy
ido niewykorzystywania ich W jakimkolwiek innym celu niŻ okreŚlony W Umowie, atakŻe
do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich
przez Strony W innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby naraziĆ interesy Stron w czasie
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obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, Źe wszystkie dane
będące przedmiotem bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnoŚciąZamawia)ącego.
Wykonawca zobowiązuje Się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowaĆ po jednej kopii wszystkich
dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Źe wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem
pzetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego ibez wyrażnej
zgody ZamawiĄącego nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby' za
ktÓre Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚÓ, poza zakresem Umowy przetvvarzane, ani też
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
\Ąłkonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, Żadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufności pzekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalne w następujących
sytuacjach:

1)

Wykonawca moŻe W razie potrzeby dzieliĆ Się informacjami związanymi z realizaĄą Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw;

2)
3)
6.
7.

B

I

Wykonawca moŻe ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
\Ąłkonawca moŻe ujawniac informacje na Żądanie organÓw państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawiającego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całoŚci, o ile nie wynika to z innych postanowień
Umowy, a jednocześnie nie słuzy do jej realizacji, zzastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkow technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczĄąc je przed
nieupowaŹnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.
$ 18. Ochrona informacii nieiawnvch
Wtrakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r
o ochronie informacji niejawnych (D2.U.2019.7 42 t.i.).

2.

3.

a)
b)

c)
4.

5

$ 19. Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jezelijej
realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej'
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŻne od woli stron uniemozliwiające
wyt<oninie Umowy w całoŚci lub w ózęŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna zapobieóiani
przeciwdziałać przy zachowaniu nalezytej staranności.
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
klęsńizywiołowe ńp. poźai, powÓdz, trzęsienie ziemi itp.,
akiy władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
powaŻne zakłocenia w fun kcjonowan iu transportu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej truvania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznośc siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuŻszy niŻ siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody' Zmiana terminu
realizaĄi umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
$ 20. Nadzór i koordvnacia

1

Ze strony Zamawiającego osobą/osobami

upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi

'lnl""::':-'":11'T:,'

":
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2'

osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamowień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją
i terminowościądostaw jest:
....... e-mail ..
.. tel.
Ze strony Wykonawcy osobą/osobamiupowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją

u':*l

o:u:

i1łls7:
.......

tel. ..

tel.

...

e- mail

..... e- mail

...

E_mail do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo

3.

)

Zmiana osob odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
za realizai1ę Umowy, Wymagane jest pisemne powiadomienie
drugiejstrony umowy.

w zakresie osob odpowiedzialnych

$ 21. Postanowienia dodatkowe

związku z sytuacją, jaka zaistniała na skutek wojny pomiędzy Federacją Rosyjską,
a Ukrainą, \Ałkonawca oŚwiadcza, Że stosuje się do obowiązujących przepisow prawa wprowadzających
sankcje i nie wspÓłpracuje z podmiotami objętymi sankcjami, czy teŻ w zakresie, ktÓry jest
objęty sankcjami. Nadto Wykonawca oŚwiadcza' Że ani on sam, aniŻaden członek jegozarządu, ani też
jego beneficjencirzeczywiści nie są objęci sankcjami. W szczegÓlnoŚci Wykonawca oświadcza, Że
stosuje się do:

1. W

a)
b)

c)

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę orazsłuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U' z2022 r' poz.835);
rozporządzenia Rady (WE) nr 76512006 z dnia 1B maja 2006 r. dotyczącego środkowograniczających
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;
rozporządzenia Rady (UE) nr 26912014 z dnia 17 marca2014 r' w sprawie środkowograniczających w
odniesieniu do działań podwazających integralnoŚć terytorialną, suwerennośc i niezaleznośĆUkrainy lub
im zagraŻa1ących',

d)

2.

rozpoządzenia Rady (UE) nr 83312014 z dnia 31 lipca 2014 r' dotyczącego środkow ograniczających
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie'

w związku

Wykonawcy oŚwiadczają, Że nie zachodzi wobec nich przesłanka wykluczenia
z postępowania okreŚlona w ań. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuzących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz' U. z2022 r. poz.835)oraz nie istnieje zakaz udzielania zamÓwienia okreŚlony w ań' 5k
Rozpoządzenia Rady (UE) nr 20221576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE)
nr B33t2O14 dotyczącego Środkow ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie.

3,

Wykonawca oŚwiadcza, ze wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamowienia) wyroby nie
pochodzą' ani nie zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

4.

Wykonawca oŚwiadcza, ze nie są podejmowane wobec niego inne prawem przewidziane środki o
charakterze sankcyjnym niz te okreŚlone W ust. 1.

5

Jezeli ktÓrakolwiek z okolicznoŚcizawartych w powyŻszych ust. 1-4 stanie się nieaktualna, wÓwczas
Wykonawca zobowiązują się niezwłocznie powiadomic o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty
e-mail, nie pÓzniej niz w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tejokoliczności.

6.

Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy określonychw jej treŚci, Zamawiający uprawniony jest
do odstąpienia od Umowy w całoŚci lub częŚciw przypadku, gdy zajdzie co najmniejjedna z ponizszych
okolicznoŚci:

a) wobec Wykonawcy zajdzie co
b)

z

przesłanek wykluczenia

wobec \Afukonawcy zaistnieje zakaz udzielania zamÓwienia okreŚlony w art. 5k Rozporządzenia Rady
(UE) nr 2022t576 z dnia B kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014
sekretarz Komisji: Manena Miętus
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najmniej jedna

z postępowania okreŚlona w art' 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r' o szczegÓlnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuzących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. 22022 r. poz.B35);
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dotyczącego środkowograniczających w związku

c)
d)
e)
7

I

2
1)

2)

3

4

5

6
7
8

Ukrainie;

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na

wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamowienia) wyroby pochodzą lub zostały wywiezione z
Białorusi lub Federacji Rosyjskiej;
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.
wobec Wykonawcy podejmowane są inne prawem przewidziane Środki o charakterze sankcyjnym niz te
okreŚlone w ust' 'l.
ZamawiĄący uprawniony jest do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o ktÓrym mowa
w ust. 6, w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez niego wiedzy o okoliczności stanowiącej
podstawę odstąpienia'
$ 22. Postanowienia końcowe
Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji
bezpoŚrednich'
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy póŹniejszego niz okreŚlony
w umowie:
w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,
po przekazaniu zamówienia, dla zamowień przekazywanych drogą elektronicznąpoprzez informację o
zmianie terminu realizacjizamÓwienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niŻ pierwotny termin realizacji'
W kazdym przypadku moŻliwa jest zmiana terminu realizaĄi zamÓwienia po pzekazaniu oświadczenia
Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e- mailem.
W przypadku braku mozliwoŚci polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie czynności związane z koniecznoŚcią bezpośredniego
zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, pzekazanie dokumentacji,
doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takŻe wszystkich czynnoŚci związanych z
wykonywaniem praw i obowiązkow WĘGLoKOKS KRAJ S.A. wynikających z zawieranej umowy,
kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej nadzor nad
realizaĄą umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizaĄi Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie
pracownikow WĘGLoKoKs KRAJ S.A. przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizacją Umowy.
Zakaz ten nie dotyczy pracownikow Zamawiającego, wykonujących narzeczfirm obcych czynności, które
na podstawie przepisow prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia
od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego
wiedzy o powyzszych okolicznościach'
W sprawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

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

ze

Stron.

Załącznik do umowy: Załącznik nr 1
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Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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