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WĘGLoKoKS KRAJ S.A.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka Akcyjna

41-940 Piekary Śląskie, 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

ad res stro ny i ntern etowej ; www.weq lo koks k ra

i. p
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SposÓb komunikowania się z \ĄtVkonawcamizostał określony w dalszej częŚci SIWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7o0 do 1500
PROFIL NABYWCY: ad res internetowy : https ://dostawcv-weq lokoks.coiq.biz
Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofeńowego (adres
platformy EFO): https://efo.coiq. bizl
lt.
1.

2.
3.

nformacje podstawowe:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w tryble przetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ s.A.
I

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

4.

Wykonawcami, w szczególności składanie ofeń oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacjl elektronicznej. ofeńy wraz z załącznikami sporządza się
w postacielektronicznej i opatruje s!ę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób składania ofeń na platformie EFo jest dostępny na stronie:

5.

Zakres ilościowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym

https //efo. co q. b izli
:

6.

7.
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naleŻytą starannoŚcią. Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci
z uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci, nie zapewnia realizaĄi zamÓwienia w pełnym
zakresie.
Zamawiającego

z

Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarow W ramach
poszczególnych pozycji asońymentowych i składania zamowień według rzeczywistych potrzeb
z zastrzeŻeniem, że całkowita wańoŚć dostaw nie przekroczy wartości umowy oraz, Że ceny
jednostkowe poszczegÓlnych pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie' llościwynikające
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego zostaną okreŚlone w zamÓwieniach'
Zamawia1ący dopuszcza moŻliwoŚc składania ofeń częŚciowych na poszczegolne pozycje
asortymentowe, ktore wyszczegÓlnia Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca moŻe złoŻyc ofeńę na
dowolna pozycię z częŚci zamowienia,
Składana ofeńa winna obejmować cały zakres rzeczowY i ilościowypozycji. Liczba pozycji
wynosi:18.
ZamawiĄący przewiduje mozliwośc złoŻenia oferty przezjednego Wykonawcę na jedną lub więcej
pozycji.

9.

10
11

lIl.
1.

Zamawiający po przeprowadzeniu tego postępowania niezamierzazawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofeń wariantowych.
Zqodnie z $ 7 Requlaminu (,,Procedura odwrÓcona''\ Zamawiaiący W ninieiszym pqstepąvan1u
naipienł dokona badania i ocenv wszvstkich złozonvch ofeń, a nastepnie dokona ocenv kwalifikacii
podmiotowei Wvkonawcv (w zakresie brak
oodstaw wvkluczenia i soełnienia warunków
udziału w postepowaniu). ktoreqo oferta została naiwvŻei oceniona tj' zawiera nainiższą cene lub
naikorzvstnieiszv bilans cenV oraz innvch krvteriÓw ocenv ofeń.

opis przedmiotu zamówienla.

Przedmiotem zamowienia jest:
Dostawa częścizamiennych do przenośników zgrzebłov,tych SIGMA dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w roku 2022 (gr. mat. 292-10-04).
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1)

a)

b)

c)

d)

Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
okreŚla Załącznik Nr 1 do sIWz.

Termin realizacjizamówienia iwymaganyokres gwarancji.
Umowa obowiązywac będzie: od daty zawarcia do 31 .'12.2022 roku,
ZamÓwienie nie moze byc doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
Realizacja dostaw odbywac się będzie sukcesywnie zgodnie z zamowieniami wynikającymi
z rzeczywistych potrzeb Za mawiającego'
Wymagany termin realizacji dostawy: do 16 tygodni od daty wysłania zamÓwienia drogą
elóktronicźną na zasadach okreŚlonych w Załączniku nr 6 do Regulaminu tj' ogÓlne Warunki
Realizacji Dostaw (OWRD)
Wymagany okres gwarancji:
_ minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu zamÓwienia do magazynu
Zamawiającego,
Pozostałó wyńagania gwarancji określono w Załączniku nr 9 do S|WZ _ lstotne postanowienia
do umowy.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
O terminie przeprowadzenia aukcii elektroniczneiWvkonawcv zostana poinformowani na
etaple zaproszenia do udziału w aukcii.

oferta ostateczna uzyskiwana jest spoŚrod złozonych ofert:
w drodze aukcji elektronicznei:
zarnawiający moze przeprowadzić aukcję elektroniczną jeŻeli do postępowania zostanązłoŻone co
najmniej 2 ofeńy nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie
prźeprowadzona pod adresem: https://lain3_weglokoks.coig.bizl. Wykonawca zobowiązany jest
zalogowac się pod powyzszym adresem w systemie Aukcje elektroniczne'
ZamawiĄący w toku aukcji elektronicznej, stosowaĆ będzie kryterium ceny.
\A/ymagania sprzętowe:
- komputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
- przeglądarka internetowa:
. lnternet Explorer 6.0 lub wyŻsza,
. Mozilla Firefox 3.5 lub wyŻsza,
- włączona obsługa JavaScript i obiektÓw ActiveX.

lnformacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz

z

zaproszeniem do udziału

w aukcji.
e)

0
2)

3.

Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni \A/ykonawcy, ktorzy nie spełnią warunków udziału
w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu'
W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznejjako ostateczną przyjmuje się
złoŻoną ofeńę.

Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkow
realizacji zamówienia z \A/ykonawcą, ktory złoŻyłnĄkorzystniejsząofeńę - bez względu na ustalony

wczeŚniej sposob uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzqodnień w formie
pisemnei, telefonicznei, faksowei, elektronicznei (np.: mail, portalaukcyinv)
zamawająóy zastrzega sobie prawo do uniewaŻnienia i powtorzenia aukcji, o ile z przyczyn lezących
w szczegÓinoŚci po jego stronie aukcja obarczona jest wadą. o terminie rozpoczęcia nowej aukcji
Zamawiający powiadomiw sposob okreŚlony w SIWZ'

W sprawach dotyczących przebiegu aukcji, a w szczegóIności obsługi funkcjonalnej portalu
nateży kontaktować się z operatorem aukcji tj. colc S.A., ul. Mikołowska 100,40'065 Katowice,
tet. +48 32 757 4444 lub popnez formulan kontaktowy zawarty w zakładce kontakt na stronie
eI ektron i cznego form u l arza oferźowego.
VI

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

1

o

1)

warunków'

udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia to znaczy''

3

lat przed upływem terminu składania ofeń
Wykonawcy, ktorzy W okresie ostatnich
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia' a jeŻeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym
okresie, wykonali/ wykonują wykonali/ wykonują co najmniej dwie dostawy w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
.
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Za zakres dostaw potwierdzający zdolnoŚc Wykonawcy do należytego wykonania zamÓwienia
Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot
zamowienia, tj' zarÓwno dostawy materiałÓw toŻsamych z przedmiotem przetargu, jak rownieŻ dostawy
materiałÓw rodzajowo podobnych, tj' dostawv częścizamiennvch i podzespołÓw innvch maszvn i urzadzeń
oraz kompletnvch maszvn.

2.
a)

Sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:
uzyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy niz jeden rok _ w tym okresie, na podstawie ,,Rachunku zysków i
strat'' pozyĄa PrzychÓd netto ze sprzedaŻy produktÓw, towarÓw i materiałów lub Przychod netto ze
sprzedaŻy produktÓw, towarÓw i materiałÓw'

W przypadku wykonawcow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający
dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentow potwierdzających
przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.
W przypadku wykonawcow przedstawiających wartośÓ uzyskanych przychodow w walutach obcych
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego
dnia roku, ktÓrego przychody dotyczą, a W przypadku przychodow uzyskanych w bieżącym roku wg
średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktorym upływa termin składania ofeń.
Aby było możliwe dokonanie przeliczenia wartości wykonanych dostaw, ktorych wartoŚć została okreŚlona w
walutach obcych, naleŻy je wyszczegolnić oddzielnie dla kaŻdego roku kalendarzowego.
rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się
przeliczenia wskazanej kwoty wg Średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku

z

obrotowego.

b) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającejwykonanie zamówienia;
3) Nie zalegają z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŹenie na raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,

4)
a)

Nie znajdują się w stanie:

likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządził likwidację
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r' - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U' z 2021

.

1588 t.j.),

b) b)

upadłościza wyjątkiem wykonawcy, ktory po ogłoszeniu upadłoŚci zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba, ze sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie ań. 366 ust. 1 ustawy zdnia28
lutego 2003 r. - Prawo upadłoŚciowe (j't. Dz'U. z 2020 poz. 1228 z pożn'zm'),
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oruz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.
Spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamÓwienia określone przez Zamawiającego
w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Niezależnie od podstaw wykluczenia określonychw Regulaminie udzielania zamówień w Węglokoks Kraj

5)
6)
3.

a)

S.A. oraz slwz, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

co do ktÓrego zachodzi jedna z poniŻszych okoliczności, okreŚlona w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r' o szczegolnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służącychochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz' U. z 2022 r. poz.B35), dalej zwana ,,Ustawą'' tj':
- Wykonawcę wymienionego W wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 765/2006 dnia 1B maja
2006 r. dotyczącego ŚrodkÓw ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowiAleksandrowiŁukaszence
i niektorym urzędnikom z Białorusi (zwanego dalej ,,Rozporządzeniem nr 76512006'') i Rozporządzeniu Rady
(UE) Nr 269t2d14 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ŚrodkÓw ograniczających w odniesieniu do działań
podwazających integralnośćterytorialną, suwerenności niezaleŻnoŚć Ukrainy 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 ktÓrym mowa w ań. 1 pkt 3 Ustawy;
- \A/ykonawcę, ktorego beneficjentem rzeczywistym W rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z2022 r. poz.593 i 655) jest osobą
wymienioną w wykazach okreŚlonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 i Rozporządzeniu nr 26912014 albo
wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r', o ile została wpisana
na listę na podsiawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu Środka, o ktÓrym mowa W
ań. 1pkt3Ustawy;
- Wykonawcę, ktorego jednostkądominującąw rozumieniu art.3 ust. 1 pkt37 ustawy zdnia 29wrzeŚnia 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz' 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okreŚlonych w
Rozporządzeniu nr 76512006 i Rozporządzeniu nr 26912014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
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dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzjiw sprawie wpisu na listę
rozstrzygĄącą o zastosowaniu Środka, o ktÓrym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
wobec ktÓrego istnieje zakaz ubiegania się.o zamowienie określony w ań. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr
20221576 z dnia 8 kwietnia 2022 r' w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego ŚrodkÓw

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zgodnie z ktÓrym
zakazuje się udzielania wszelkich zamowień publicznych na rzecz lub z udziałem:
- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organÓw z siedzibą w Rosji;
- osÓb prawnych' podmiotow lub organow, do ktÓrych prawa własnoŚci bezpośrednio lub poŚrednio w ponad 50
o/o
naleządo podmiotu, o ktorym mowa W powyzszym tirecie; lub
- osob fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organÓw działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu,
o ktÓrym mowa w dwóch powyzszych tieratach, w tym podwykonawców, dostawcÓw lub podmiotow, na ktorych
zdolnoŚci polega się w rozumieniu dyrektyw W sprawie zamÓwień publicznych, w przypadku gdy przypada na
nich ponad '10 % wańościzamÓwienia;
c) wobec ktorego są podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym, niż te określone
w ust. '1;
d) ktÓry w zakresie przedmiotu zamówienia oferuje wyroby pochodzące lub które zostały wywiezione z Białorusi
lub Federacji Rosyjskiej.
B. NiezaleŻnie od innych dokumentow wymienionych w S|WZ Wykonawca zobowiązany jest do złoŻenia wraz z
ofertą oŚwiadczenia, ktorego wzÓr stanowi Załącznik nr 4 do slwz. oŚwiadczenie składane jest przez
Wykonawcę w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o ktÓrych mowa w punkcie powyzej. W przypadku
wspÓlnego ubiegania się o zamÓwienie przez WykonawcÓw, oświadczenie składa kaŻdy z Wykonawcow
wspÓlnie ubiegających się o zamÓwienie.
9' Jezeli Wykonawca nie złoŻyłoŚwiadczenia, o ktorym mowa W ustępie powyzej, lub złożoneoŚwiadczenie jest
niekompletne lub zawiera błędy, Zamawia1ący wezwie Wykonawcę do jego złoŻenia, poprawienia lub
uzu pełn ien ia w wyznaczonym termi n ie.
10' Zamawia1ący zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia, o ktÓrych mowa w ust.7
w dostępnych rejestrach, zarÓwno w toku postępowania o udzielenie zamowienia, jak i w toku wykonywania
Umowy.

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

VlI.

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

1.
1)
2)
3)
1)

DoKUMENTY/oŚWADGZENIA WYMAGANE Do zŁoŻENlA WRAZ

Z WYKONAWCOW

:

Formularz ofeńowy wrazz oŚwiadczeniami (wzÓr Załącznik nr
ośwladczenia w zakresie niepodlegania wyk!uczeniu

z

oFERTA oD KAżDEGo

slwz).
postępowania na podstawie
przesłanek wskazanych w częściVI, ust' 7 - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 4 do sIWz.
Aktualnv odpis z właściweqoreiestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
- terminu składania ofert, a dla
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
2 do

z

WykonawcÓw, ktÓrzy prowadzą działalnoŚć na podstawie innych dokumentÓw - ten dokument,
Pełnomocnictwo do podpisywania ofeńv w imieniu Wvkonawcv, ieŻeli upowaŻnienie do podpisvwania
ofertv nie wvnika z przedstawionvch dokumentÓw' . Pełnomocnictwo do złoŻenia ofeńv musi bvć ood
rvqorem niewaznoŚci udzielone poprzez opatrzenie oo kwalifikowanym podoisem elektronicznvm

przez mocodawcŁ

3)
5)

6)
7)

Dowod wn iesienia wadium,

Wvkaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrow techniczno uzytkowych oraz
Wymaganych dokumentÓw przedmiotu zamÓwienia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ dla

poszczegól nych częścizamówien ial pozy cji.
oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 4 do sIWz'
Dokumenty / oŚwiadczenia wymienione W cz. lll Załącznika Nr 1 do SIWZ- jeślisą wymagane do
oferty.

8)

jeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa W pkt 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktÓrym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania' Terminy określone w pkt 2) stosuje się odpowiednio,
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Dokumenty i oświadczenia, do złożeniaprzez Wykonawcę' który złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę
(najwyżej ócenioną tj. zawierającą najniższą cenę lub najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych
kryteriów oceny ofeń) - na wezwanie Zamawiaiąceqo:

1)

a)

Dla potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej

dokumenty okreŚlające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim

2)
a)

i

finansowej:

oryginał lub kopia poświadczona pr:zez Wykonawcę za zgodnośó z oryginałem rachunku
ryiXOw i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia
dźiałalnoscijestkroiszy niz jeden rok_zaten okres. W przypadku WykonawcÓw, k-tÓrzy na podstawie
przepisow odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, inne
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

.

z uiszczeniem podatkow, opłat lub składek na

aktualne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, ze Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatkÓw, lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroćzenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji

właściwegoorganu-wystawione@przedupływemterminuskładania
ofeń.

b)

Aktualne zaŚwiadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy RoIniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z
opłacanióm składek- na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie ze uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniei niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofeń.

JeŻe1 Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma
siedzibę tub miejsce zamieszkania' Termin określonyw pkt 2) sfosuy'e się odpowiednio'
3

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
a lezeli okres piowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie, z podaniem ich wańości,
prźedmiotu, dat wykonania i odbiorcÓw zgodnie zZałącznikiem Nr 5 do SIWZ oraz załączenia
dokumentow potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane nalezycie.

4.
5.

oŚwiadczenie Wykonawcy l członka konsorcjum - dane do zawarcia umowy zgodnie
zZałącznikiem nr 8 do SIWZ
Dokumenty / oświadczenia wymienione W cz. lll Załącznika Nr 1 do SIWZ- l'eś/isą Wymagane,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, ktory złożynajkorzystniejszą ofertę, do złożenia
w okreśtońym terminie (nie krótszym niż pięc dni roboczych) stosownych oświadczeń/
dokumentow potwierdzających spełnienie warunkow udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, chyba, że pomimo ich
złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odnucenie oferty.
Uwaga:

Wykońawca moŻe polegaÓ na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamÓwienia lub zdotnościach finansowych innych podmiotow, niezależnie od charakteru

piawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymido realizacjizamowienia,

w szczegÓlności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotow do oddania mu
do dyspózycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamÓwienia (jeżeli
dotyczy).

VIII.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspóInie składa ofeńę.
wyt<onówcy mogą wspÓlnie ubiegac się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą
soiidarną odpowńdzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

2

pizypadku, o ktorym mowa W punkcie 1 \A/ykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezeŃowania ich W postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną
z prowidzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym
pełnomocnikiem ze skutkiem dIa wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W
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3',1

ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą
W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku WykonawcÓw wspolnie,
WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
byc podpisa ne przezpełnomocnika ustanŃió nego przeżtych
pószczego nych wykon awcow skład ających ofeńę wspol n ą'

3.

t

P

4.

popzez EFo:

1)

na dzień składania

a)

pełnomocnictwo, podpisane

przez

\AłkonawcÓw,

upowaŻnionych

przedstawicieli wszYstkich

pozostałych

jeŻeli
WykonawcÓw aktualny odpis z właŚciwego rejestru,
przed
iesięcy
m
6
niz
nie wczeŚniej
odrębne przepisy Wymaga ą wpisu do rejestru, wystawionY
prowadzą działalnoŚc na podstawie
klorzy
awcÓw,
WYkon
a
dla
ofert,
upływem terminu składania
innych dokumentÓw - ten dokume nt;
potwierdzenie wn iesienia wad ium- 1'ez el i dotyczy

wystawionY indYwid ualnie dla kazdego

b)

c)

z

tu

d)

zamówie

ubieq aiacvch sie o udzielen

e)

a)

siwvnikac . ze odnosi sie ona

n

ze

7

2)

il

rancii

z treŚci

na wezwanie Komisji Przetargowei:

z Wykonawcow potwierdzające, Że
dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego
społeczne i zdrowotne albo' ze
nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpiecżenie
płatnościlub
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych
uzyskał przewidzian"
organu'
wsirzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego
-*yt<onanie
pzedmiotu Zamowienia stanowiącego
za
oopowieoźiajnosci
solidarn'ei
oŚwiadczenie o

ó'"'"'

b)

c)
5.

lx.
1.

2)
3)

4)

Załącznik Nr 7 do slwz'
konsorcjum.

kopię umowy
wykazaĆ' Że warunki dotyczące
Wykonawcy wspotnie uniegający się o udzielenie zamÓwienia muszą
zamÓwienia lub

wykonania
doŚwiadcz"ńi., i,ot"ń"iałl tecnniczńego, oson zdolnych'do
dokumenty (jeŚli są
odpowiednie
załączyĆ
ońolicznose
tą
i
na
zdolnoŚci finansowycń só"ińlaią łĄcznie
przez Zamawiającego warunki moŻna
wymagane)' Jezeli .1eden z wyxdnawco* .pbłni" określone
przedłoŻyć tylko dokumenty jego dotyczące'

i

wiedzy

opis sposobu przygotowania izłoŻenia ofeńy

:

oferta składa się z:
Elektronicznego Formularza Ofertowego,
oŚwiadczeń i óokumentow o ktÓrych mowa w częŚciVl-Vlll SIWZ'
osoba wyśtępuiąca.w . imieniu Wykonawcy lub \Ąłkonawca
pełnomocnictwa wsr<Jująóego,"
udzielenie zamÓwienia, jest do tego
występujący w lmieniu ŃyłońwcÓw wspolnie i'oiógajdcych się o
oot<umóńtóń potwierdzających zasady reprezentacji'
upowaŻniona, jezeli nió wynika to
udzielone poprzez opatrzenie
Pełnomocnictwo do złozenia oferty musi byc pod rygorem niewaznoŚci
go kwa if kowa ny m pod p ise m elektron icz n y m przez mocodawcę

ż

.?

l

2.
3.
4.

i

Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofertę'
technicznej, pod rygorem
TreśĆoferty musi ;Jóóń;J"'Ć tre'sci ninieiszej SIWZ lub specyfikacji

odrzucenia-ofertyzgodniez$29ust.5punkt2)lit.a)Regu.laminu.
przed złozeniem otertv zalecą lie w'vtsgii,tie tesiu póąp'isu etektroniczneoo na Ptatformie EFo'

MoŻliwoŚćwykonaniatestupodpisuetextr@stdostępnapozalogowaniu
po xtixnięcń 'Mo1e konto" / "Zabezpieczenia" /'Podpis elektroniczny,
probtemo* ,, ,ioŻ"rień podpisu należy skontaktować się bezpośrednio,
W przypadku wystąpienia
pod adpsem
'Platfoimy

-

z

formutarz' kontaktowy zamieszcz,ony
zgłoszeń probtemow związanych m'in'
https://efo.coig.biz/inde:x/kontakt (formutarz kontaktowy dotyczy

z pod pise m
5

EFO poprzez

Administratorem

nYm

el e ktro n icz
).
za pomocą platformy EFo
ofertę (formularz ofeńowy) należy- złożyćw formie etektronicznej
udostępnionej na stronie: https://efo.colg'biz'
do

dołączyc rownież załączniki
Do forńularza ofeńowego złoŻonego w formie elektronicznej nalezy
zgodnie z treŚcią SIWZ, zapisane w
ofeńy, tj. dokumenty i oŚwiadczenia wymagane w postępowaniu
jednym pliku w formacie PDF, o rozmiarze max' 250 MB.
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Uwaga:
_W przypadku braku możliwościzłoŻenia załącznikow do oferty 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 nazwą

wskazującą na jego zawańość,

-szczegÓłowy sposób składania ofert

na

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

platformie

EFo

7'esf dostępny

na

stronie:

-załączniki do oferty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa naleŻy dołączyć jako oddzielny plik,
-wadium w innej formie niż pieniądz (poręczenie, gwarancja), ktore zostało wystawione w postaci
elektronicznej, naleŻy dołączyÓ jako oddzielny plik podpisany kwalifikowanym podpisem
e e ktro n i cz n y m p rze z Wvstawce po re cz e n i a/qwa ra n c i i.
I

6

7
8

I
10

Formularz ofeńowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony
na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.
Wymagan!a techniczne: komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych:
Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Wlndows 7, Windows XP, Vista)' przeglądarka
internetowa zwłączoną obsługą JavaScript: lnternet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox
od weĘi 50 (bez wsparcla dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA
(JRE) - zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczośó ekranu
wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.
Wiązącą ofeńą jest elektroniczna oferta pozostawiona na Platformie EFo w statusie złoŻona.

Upoważnienie do podpisywania ofeńy i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi byc
dołączone do ofeńy lub musi wynikac z przedstawionych dokumentÓw.
oferta oraz Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim pismem czytelnym
i tnłałym. Dokumenty sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez \Afukonawcę na
język polski iwrazz tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
Wykonawca w formularzu ofeńowym winien wypełnic wszystkie pola stanowiące informację na temat
firmy.

11

12

13

Strony zawierające informacje nie wymagane pŻez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.
Wykonawcy, ktÓrzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zaqlaniczny podmiot
ceńyfikujący, zobowiązani są dostarczyc Administratorowi Platformy EFo wzor takiego podpisu przed
rozpoczęciem procesu składania ofeńy.
Cena ofertowa musi byc określona w PLN, podana w tabeli Formularza ofertowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem nr 2 do SIWZ
Zmiana lub wycofanie oferty jest mozliwa przed terminem składania ofeń, przy czym zmiana ofeńy
moze byc dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej ofeńy i złoŻenie nowej (zmienionej).
W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą byc zawarte wszelkie podatki, cła i inne
zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do magazynÓw Zamawiającego
wraz z ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania nieprzewidzianego do zwrotu
i oznakowania wyrobow.
Jezeli Wykonawca zamieza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U' z 2020 r' poz. 1913 t.j.) nie pózniej niŻ w terminie składania ofeń musi zastrzec. że
informacie nie moqa bvó udostepnione oraz wvkazać iż zastrzeżone informacie stanowia
taiemnice przedsiebiorstwa - załacznik nr 3 do SIWZ.
W tej sytuacji, Wykonawca zamieszcza treściobjęte ,,Tajemnicą przedsiębiorstwa'' w osobnym pliku,
ktÓremu nadaje odpowiednią nazwę i dołącza do składanej oferty elektronicznej wraz z pozostałymi
.

14
15

16
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Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treŚć
kaŻdy zainteresowany może legalnie poznac. W szczegolnoŚci nie moŻna zastrzec'. nazwy i adresu
Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamÓwienia' okresu gwarancji
iwarunkÓw płatności'
lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostaÓ przekazane w taki
sposob, by Zamawiający mogł z łatwościąokreśliczakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zastrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci
przekazanych dokumentow i danych do dokumentacji postępowania'
17

Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją
pzez niego postanowień Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ S.A i treści
slwz, w tym w szczególnościwszystkich warunków udziału w postępowaniu.
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X.
1.

Wadium.
Zamawiający Żąda od WykonawcÓw wniesienia wadium dla całoŚci zamÓwienia w wysokości
6 000,00 PLN (szeŚc tysięcy złotych 00/100PLN)
- W przypadku składania ofeńy częŚciowej wysokoŚc wadium wynosi
dla
dla
dla
dla

-

pozycii nr 9
pozvcii nr 14
pozycii nr 17
pozostałych pozycji

2 000,00 PLN
2 000.00 PLN

2 000,00 PLN

Zamawiający odstępuje
wadium

od żądania wpłaty

W zaleŻnościod ilościpozycji zamÓwienia, na które składana jest oferta, wysokoŚc wadium stanowiÓ
będzie suma wadiÓW Wymaganych dla poszczegolnych pozycji zamÓwienia, na ktÓre \Ałkonawca

składa ofeńę.

2.
1)

2)
3)

4)
5)
3.

4.

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu,

poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
gwarancjach u bezpieczen iowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o ktÓrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu PolskiejAgencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
w innejformie zazgodąZarządu WĘGLOKOKS KRAJ S'A.
Termin waznościwadium musi odpowiadaĆ co naimniei terminowizwiazania oferta.
Wadium w innej formie niz pieniądz naleŻy złoŻyc w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez \AĄlstawcę poręczenia/gwarancji kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.
Wpłaty wadium w pieniądzu nalezy dokonac na rachunek bankowy

5.

6.
7.

B.

L
1)

2)
3)

4)
5)
a)

WĘGLoKoKs KRAJ s.A. BGz
najpÓŹniej do dnia i godziny
0001
BNP PARIBA$ nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000
przetarg nr PRZZ3031 pn.:
na
wpłaty
hasła'.
składania ofert z wpisaniem na dowodzie
,,Wadium
przenośników
SIGMA
dla potzeb WĘGLoKoKs
zgrzebłowych
do
zamlennych
Dostawa części
KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w roku2022 (gr. mat. 292-10'041, pozycia nr '...................
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko
po wpłynięciu ządanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofeń'
Dokument potwierdzający złoŻenie wadium naleŻy dołączyc do ofeńy.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
ZamawiĄący zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofeńy
najkorzystniejszej, lub uniewaŻnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktÓrego oferta została
wybrana za najkorzystniejszą' Wykonawcy, ktorego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia ządano. ZamawiĄący zwrala niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofał ofeńę przed upływem terminu składania ofert'
Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
Zamawiaiacv może zatrzvmaĆ wadium wraz z odsetkami, ieŻeli:
Wykonawca odmowił podpisania umowy W sprawie ZamÓwienia na warunkach okreŚlonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (złoŻonej ofercie).
Wykonawca nie wniÓsł zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy, jeŻeli Żądanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia,
Zawarcie umowy stało się niemoŹliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy'
Wykonawca wycofał ofeńę po terminie otwarcia ofert.
Wykonawca zmienił ofertę, przy czym przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
zmian - składnikow stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji/licytacji
ustnej/aukcji elektronicznej, z zastrzezeniem, Że nie mogą one byc mniej korzystne niŻ w złoŻonej
ofercie,

b)

c)
6)
10
11

zmian - składnikow stanowiących kryteria oceny ofeń - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych
prowadzo nych po n egocjacjach/l icytacj i ustn ej/a u kcj i elektron icznej,

zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeŻeli nie dotyczą kryteriÓw oceny ofeń,
Wykonawca, ktory złoŻyłnajkorzystniejsza ofeńę i 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 zachodzą podstawy do zatrzymania wadium w odniesieniu do częściZamÓwienialzadanial
ofeńy częŚc iow ej zatrzyma
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A

W przvpadku wnoszenia wadium w formie owarancii lub poreczeń przez WvkonawcÓw wspolnie
ubieqających sie o udzielenie zamÓwienia z treŚci qwarancii musiwynikaĆ, że odnosi sie ona zarÓwno

do zleceniodawcv owarancii, jak rowniez do wszvstkich pozostałych WykonawcÓw

13

14
'15

wspÓlnie

ubieqaiacvch sie o udzielenie zamówienia'
Wadium w innej formie niz w pieniądzu musi zawieraÓ bezwzględne

podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia

do

i nieodwołalne zobowiązanie
wypłaty kwoty wadium W przypadkach

wymienionych w Regulaminie.
Wykonawca, ktory złozy ofertę niezabezpieczonąwadium będzie wykluczony
a jego oferta będzie odrzucona zgodne z $ 29 ust. 5 pkt 1 a) Regulaminu'.

przez

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniądz ZamawiĄący
sprawdzen ia prawidłowoŚci jej wystawien ia.

Zamawiającego,

uprawniony jest do

16

Wykonawca zamierzający złoŻyĆwadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oŚwiadczenie
o wyraŻeniu zgody na zaliczenie wierzytelnoŚci przysługujących podmiotowi do WĘGLoKOKS KRAJ
S.A. ul. Gen. J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy
sprawdza mozliwośczaliczenia wierzytelnoŚci na poczet wadium przyjmując zasadę, iŻ na poczet
wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie naleŻnoŚci z terminem wymagalnościprzypadającym
minimum na '1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofeń. Po pozytywnej weryfikacji Pion
Finansowy blokuje nalezności W systemie. oświadczeniepotwierdzone przez Dyrektora ds'
Finansowych lub Głownego Księgowego, stanowic będzie dowod wniesienia wadium i jest składane
przez \AĄlkonawcę wrazz ofertą przetargową' WzÓr oŚwiadczenia dotyczącego wniesienia wadium w
formie zaliczenia wierzytelnoŚci przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie
zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do slwz.

xl

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
ZamawiĄący odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

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

Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny jest najniższa cena (G)_ waga 1o0 o/o
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.
Za nĄkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana ofeńa \Ą/ykonawcy, ktory zaoferuje
najniŻszą cen ę real iza Ąi zadania.
SposÓb uzyskania ostatecznej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad określonychw SIWZ'
ZamawiĄącemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw realizaĄi
zamÓwienia z wvkonawca. którv złożvłnaikorzvstnieisza ofeńe - bez względu na ustalony
wczeŚniej sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie
pisemnej, elektronicznej (np': mail, pońal aukcyjny)' telefonicznej.

Xlll.

Warunki umowy:
|stotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku Nr 10
do SIWZ.
Umowa moŻe zostac zawarta po upływie terminu związania ofertą, jezeli Wykonawca Wyrazizgodę na
zawarcie umowy na warunkach okreś|onych w złoŹonej ofercie.

xlv'

Warunki płatności
Wymagany termin płatnościwynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wplywu faktury
do Zamawiającego.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat'

1.
2.

1.
2.
xV.
1.
2.

Xu.
1.

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

Termin składania ofeń:

ofeńę wrazzzałącznikami naleŻy złoŻyĆ
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w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz w terminie

do

2.
3.
4'
5'

dn

ia 2).,.Q..Q.,.L. fu....,.do sodz. ..0.b..',.!.5.....

odpowiedzialność za prawidłowe złoŻenie oferty ponosi Wykonawca. ofeńa wiąŻąca powinna na
Platformie EFo miec status złoŻona'
Koszty opracowania i złoŻenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
System Elektronicznego Formularza ofeńowego nie dopuszcza mozliwoŚci złoŻenia oferty po upływie
terminu składania ofert.
Wykonawca moŻe przed upływem terminu do składania ofeń zmienic lub wycofać ofertę.
UWAGA:
Na etapie składania oferźy, należy uwzględnić czas niezbędny do złożeniaoferty oraz
weryfikacji prawidłowościużytych podpisow elektronicznych pnez system informatyczny.

XVll. otwarcie ofeń.
otwarcie złożonychofeńnastąpiwdniu .il..QG.,.?".?"'...r. ogodz. .Q?ł.:,ap

2.
3.

lnformacja z otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim Wykonawcom drogą elektroniczną
na adres e-mailowy wskazany w złoŻonej ofercie'
ZamawiĄący n e przewid uje pu bl icznej sesj i otwarcia ofe rt.
otwarcie ofert następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień, w ktÓrym
upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
i

XVlll' Sposob przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.
Zamawia1ący ustala następujący sposób komunikowania się z \Ałkonawcami

1'
b)

2

Wykonawcy zZamawiającym:
zapytania do SIWZ' uzupełnianie dokumentów' wyjaśnienia treściofeń, dokumentów, pozostałe
oświadczenia i wnioski:
a) drogą elektroniczną na adres: b.zedlewska@weqlokokskrai'pl lub
poprzez Platformę EFo na adres e-mail osÓb do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu.
składanie dokumentóW na wezwanie Zamawiającego, uzupełnlanie dokumentów' wyjaśnienia
treściofeń lub dokumentów składanych wraz z olertą - w formie elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę EFo na elektroniczne wezwanie
w określonym przezZamawia1ącego terminie lub na adres e-maiI: b.zedlewska@weglokokskraj.pl
Zamawlającego z Wykonawcami :
ie n a, wezwa nia oraz nformacje będzie przekazyw ał Wyko nawcom :
- drogą elektroniczną: drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie
Elektronicznego Formularza ofeńowego.
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
- poprzezzamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profi u nabywcy https ://dostawcv-weq lokoks.coiq. bizl

zawiad om

i

i

I

3

osobami udzielającymi informacji ze strony Zamawia1ącego jest:
Sekretarz Komisji Przetargowej: Betyna Zedlewska: tel321718 11 96;
email: b.zed lewska@weq lokokskrai. ol

W celu kontaktu zwyznaczonymi osobami naleŻy przekazac zapytanie pzez Platformę EFo lub drogą
elektroniczną na podany adres.

\Ałiaśnieniaudzielane sa od poniedziałku do piątku w qodz. od B.00 do 14.00.

xtx. Zasady udzieIania wyjaśnień i modyfikacji .
L
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
winny być przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
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3

4
5

Wykonawca moze zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaśnienietreściS|WZ poprzez narzędzia
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofertowego ' Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaŚnień, chyba, ze proŚba o wyjaŚnienie treŚci specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na
mniej niż
6 dni przed terminem składania ofeń.
TreŚc zapytań (bez ujawniania żrÓdła zapytania) wraz z wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego W profilu nabywcy'
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach ZamawiĄący moŻe przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowaĆ treŚc slWZ. Jezeli zmiana ta będzie istotna, w szczegolnoŚci dotyczyc będzie
kryteriÓw oceny ofeń, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia,
Zamawia1ący przedłuŻy termin składania ofeń . Dokonaną w ten sposÓb modyfikaĄę Zamawiający
umieścina stronie internetowej
W przypadku modyfikacji treściFormularza ofeńowego przed terminem składania ofeń, jeśli
Wykonawca złoŻyłjuż elektroniczną ofeńę otrzyma powiadomienie o konieczności
zweryfikowania żożonejofeńy, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFo
ofeńa Wykonawcy zostanie oznaczona statusem 'nieaktualna' (złoŻona w poprzedniej wersji
Formularza). Wykonawca powinien dokonaó aktualizacji złoŻonei ofeńy w oparciu o
zaprezentowany wykaz zmlan wprowadzonych w formularzu ofeńowym i wysłaó ją ponownie
do Zamawiającego. W przypadku nie dokonania aktualizacji złoŻona elektroniczna ofeńa
pozostaje wiążąca.
.

6

xx.

rzetwarzan ie da nych oso bowych
Zgodnie z art' 13 ust.1 i ust' 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osob fizycznychw związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A/VE
(ogolne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U'UE.L.2016J19.1), zwanego dalej RoDo,
ZamawiĄący informuje, iz:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ S.A', z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X \Ą/ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w całości,
podatnikiem od towarÓw i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65,
REGON:270034633;BDO000012274,email:sekretariat@weqlokokskrai.pl,ww.weglokokskraj.pl,
zwany
P

dalej Ad min istratorem.

2
3.

a)
b)

c)
d)
4.
5.

6

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ S.A' : adres 41905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.
Dane Wykonawcy przebłvarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc reprezentantÓw
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.
Prze[tt,arzaile danych osobowych \AĄlkonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. '1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚć przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia.
Dane \A/ykonawcy są rowniez przetvvarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow

a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji nalezności
o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. '1 lit. 0 RoDo.

Administratora,
w oparciu
7

8

Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlności z ustawy o podatku
dochodowym od osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie ań. 6 ust' 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przebltarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą
powyzszych celów. Administrator moze udostępnic dane osobowe \Ąkonawcy innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \Ą/ykonawcy będą rÓwniez
udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
przefł,tazającym, z ktorymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przehł'tazania danych

osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
9.

Dane osobowe \Ąłkonawcy będą przebltarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
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zamÓwienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

10

11

12.

a)
b)

13

14

xxt
1.

2.
3.
1)

Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przefltarzania, prawo do przenoszenia danych' prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ S.A.: adres; 41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adrese-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71816
67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki2 00-193 Warszawa, gdy uzna,iŻ
przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
Wykonawca zobowiązuje się poinformowaÓ w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamowienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnośc
gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym W postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o:
fa kcie przekazania da nych oso bowych Ad m n istrato rowi (Za mawi ające m u )
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) - (jeżelidotyczy).
Zgodnie z art.14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonac W imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktorych mowa w ust' 12, przekazując im
treŚc klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom Wykonawcę
jako zrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający)
_ ( jeżeli dotyczy).
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne' ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
i

;

lnformacje dodatkowe

CałoŚĆ postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rownieŻ wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Komisja przetargowa moŻe Żądać od Wykonawcow wyjaŚnień dotyczących treści złozonych ofert.
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa WykonawcÓw, ktorzy w terminie składania ofeń:
nie złoŻyli stosownych pełn omocn ictw, oświadczeń u b do ku mentÓw,
l

2)

złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w okreŚlonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie

4

Składanie dokumentÓw

1)

Komisja Przetargowa Wzywa Wykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę do złoŻenia
stosownych dokumentow w określonym terminie, chyba, Że pomimo ich złoŻenia konieczne byłoby

postępowania lub odrzucenie ofeńy.
procedury odwroconei):

un

2)
a)
b)

5

b

pzez

iewaŻn ien ie postępowan ia

lu

Wykonawcę, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę (w przvpadku

b od rzucen ie ofeńy'

oświadczenia lub dokumenty złoŻone przez Wykonawcę, ktÓry złozyłnajkorzystniejszą ofeńę winny
potwierdzac:
spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę

ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunkÓw okreŚlonych
w S|WZ/IWZ na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzien złoŻenia'
Komisja przetargowa uprawniona jest do odstąpienia od ządania od Wykonawcy dokumentow
i oŚwiadczeń wynikających z Regulaminu lub S|WZ/|WZ jeŻeli Zamawiający jest w ich posiadaniu albo

moŻe uzyskac jez powszechnie dostępnych ibezpłatnych baz danych.
Dokumenty i oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaĆ spełnienie przez \A/ykonawcę
warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań
okreŚlonych przez Zamawiającego na dzień Wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień
uzupełnienia.

7
1)

2)

B.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek _ niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,

inne omyłki polegające na niezgodności oferty

z

slWZ, niezwłocznie powiadamiając o

tym

\A/ykonawcę iwyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacjazmian
wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.
Zqodnie
$ 39 ust.1 Requlaminu dokumentacia postępowania nie podlega udostępnieniu
na zasadach okreŚlonvch w przepisach o dostepie do informacii publicznei'

z

z

XXll. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
Sekretarz Komisji: BZ
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osoby upowaznione informują Wykonawców, W formie przewidzianej W SlWZ

o

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

2.
1)

2)
3)

www.weqlokokskrai.pl
lnformacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania zawiera informacje
Wykonawcach, ktÓrych ofeńy wybrano,

Wykonawcach, ktorych

ofeńy zostały odrzucone wskazując podstawę

z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,
Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą
uzasad

4)

o:

n

ien ie faktyczne,

uniewaznieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą

z

z

Wynikającą

Regulaminu oraz

Regulaminu oraz uzasadnienie

faktyczne.
3

Decyzje podejmowane przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie Zamówienia,
w tym o odrzuceniu ofeń, wykluczeniu WykonawcÓw czy uniewaŹnieniu postępowania są ostateczne
i nie podlegajązaskarŻeniu. Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu jak imającym zamiar
wzięcia udziału W postępowaniu o udzielenie ZamÓwienia nie przysługują W stosunku do
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

XXlll. Postanowienia końcowe.

1'
2'

Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem W postępowaniu
ponosi Wykonawca n iezaleŹnie od wyn iku postępowan ia.

7ałaczniki:
Załączniknr 1

SzczegÓłowy zakres zamÓwien ia

2
3
4.

Załączniki Nr 1a-1i

5.

Załączniknr 4

6.
7
8.

Załączniknr 5
Załaczniknr 6
Załączniknr7

oświadczenia
Formularz ofeńowy
\Ą/ykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i
parametrÓw technicznych
oświadczeniewykonawcy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
słuŻacvch ochronie bezpieczeństwa narodowego
\A/ykaz wykonanych/wykonywanych dostaw
oŚwiadczenie dotvczące przedmiotu oferty
oŚwiadczenie Wykonawcy wspÓlnie ubiegającego się o

9.

Załączniknr B

oŚwiadczenie \Ą/ykonawcylczłonka konsorcjum

10

Załączniknr 9

11.

Załączniknr 10

1

Załaczniknr 2
Załączniknr 3
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA
t.

opis pzedmiotu zamówienia:
Dostawa częścizamiennych do pzenośników zgrzebłowych sIGMA
WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek_Piekary w roku 2022 (gr. Mat. 292-10-04|

1
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ll. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno_użytkowe
'1) Częścizamienne będące przedmiotem zamÓwienia są przeznaczone do stosowania
w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gÓrniczych zagroŻonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

2) Częścizamienne stanowiące przedmiot zamówienia muszą byc fabrycznie nowe' kompletne, wolne od
wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

3) Zamawiający dopuszcza moŻliwoŚc składania ofeń rownowaŻnych. RÓwnoważnośc częścidotyczy
zarówno funkcji, właŚciwościjak i sposobu montaŻu (gabaryty, rozmieszczenie otworÓw mocujących,
przyłączy, itp ) Żn. podłączenie częŚci zamiennej rÓwnoważnej nie moŻe Wymagać zastosowania
dodatkowych ad apterÓw u b n gerowan ia w ko nstru kcję maszy ny l uządzenia.
4) Zamawiający dopuszcza mozliwoŚc złoŻenia ofeńy na dostawę następujących kategorii części
l

i

zamiennych:

a) oryginalne częŚci zamienne - podzespoły i częŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji,
zgodnie z ktorą Producent maszyny l urządzenia wykonał maszynę lurządzenie i ujęte w wykazie częŚci
zamien nych będącym integ ralnym skład n ikiem DTR/ instru kcji uzytkowania.
Sekretaz Komisji: BZ
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Nr sprawv:

b) Katalogowe częŚci zamienne - podzespoły i częŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji
innego podmiotu (producenta podzespołu l częścizamiennej) niŻ Producent maszyny l urządzenia,

zastosowane W maszynie l urządzeniu oraz ujęte przez Producenta maszyny l urządzenia w wykazie części
zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uŻytkowania, ze wskazaniem katalogu
wyrobow prod ucenta przed miotowej częŚci zam ien nej.
c) Certyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych - podzespoły i częścizamienne, równowazne
z oryginalnymi częŚciami zamiennymi' wykonane przez inny podmiot niz:
- producent maszyny l urządzenia,
- właŚciciel dokumentacji (niebędący producentem maszyny urządzenia), zgodnie z ktorą Producent
maszyny l urządzenia wykonał maszynę l urządzenie,

l

-

podmiot posiadający upoważnienie do produkcji oryginalnych częścizamiennych na podstawie
dokumentacji, zgodnie zktorąProducent maszyny l urządzeniawykonał maszynę l urządzenie.
Certyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych wykonane są wg rysunku
i własnej dokumentacji oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właŚciwoŚci z wymaganiami stosownych norm
przedmiotu certyfikacji)
i przepisow, potwierdzonej stosownym ceńyfikatem wydanym (odpowiednio
przez akr edytowa n e jed n ostki ceńyfi kujące /jed nostki notyfi kowa ne
d) Ceńyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych - podzespoły i częŚci zamienne, rÓwnowaŻne

do

z

katalogowymi częściamizamiennymi, wykonane przez inny podmiot niz Producent katalogowych częŚci
zamiennych. Ceńyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej
dokumentacji oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właŚciwoŚci z wymaganiami stosownych norm i przepisÓw,
odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji) przez
potwierdzonej stosownym ceńyfikatem wydanym

(

akredytowane jed nostki ceńyfi kujące/jed nostki notyfikowane'

oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań
okreś !onych przez Zamawiającego

1.

:

oświadczenia i dokumentv które należv załaczvó do ofeńv:

1'

Wykaz parametrow techniczno _ uzytkowych oferowanego przedmiotu zamÓwienia, spełnienia wymagań
prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy
wymagań okreŚlonych pzezZamawiającego - zgodnie zZałączniklem Nr 3 do SIWZ'
2. oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiejw zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach zakładow gorniczych w warunkach istniejącychzagroŻeń' - zgodnie zZałącznikiem nr 6
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez przedmiot oferty w zaleŻnoŚci od oferowanej
kategorii częŚci zamiennych (-jeŻeli dotyczy):

3.

a)

w przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennych Producenta maszyny lurządzenia,
której / którego przedmiot zamówienia dotyczy:
- oŚwiadczenie Wykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, oryginalnymi częŚciami
zamiennymi Producenta maszyny l uządzenia, ktÓrej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy- zgodnie ze
Wzorem Załącznika Nr la do SIWZ- wypełnia Producent maszynylurządzenia
b) w przypadku oferowania oryginaInych częścizamiennych produkowanych przez Właściciela
dokumentacji, zgodnie z którą wykonano maszynę l urządzenie, której /którego przedmlot
zamówienia dotyczy lub podmiot posiadający upoważnienie do ich produkcjl na podstawie Ww
dokumentacji:
- oświadczenie Wykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, oryginalnymi częściami
zamiennymi produkowanymi przez Właścicieladokumentacji, zgodnie z którą została wykonana maszyna /
urządzenie, ktorej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub podmiot posiadający upoważnienie do ich
produkcji na podstawie w/w dokumentacji ; zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 1b do S|WZ

- oŚwiadczenie producenta oferowanych częŚci zamiennych potwierdzające prawo do produkcji
oryginalnych częŚci zamiennych na podstawie dokumentacji, zgodnie z ktÓrą wykonano maszynę /
urządzenie, której / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy- zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 1c do SIWZ
c) w przypadku oferowania katalogowych częścizamiennych zabudowanych w maszynie /
uządzeniu i ujętych przez Producenta maszyny / uządzenia w DTR / instrukcji użytkowania:
- oŚwiadczenie Wykonawcy' Że oferowane częścizamienne są nowymi' katalogowymi częŚciami
zamiennymi zabudowanymi w maszynie l urządzeniu, ktÓrej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy
i ujętymiw DTR / instrukcji uŹytkowania - zgodnie zewzorem Załącznika Nr 1d
d) w przypadku oferowania certyfikowanych zamienników oryginalnych lub katalogowych części
zamiennych:
Sekretaz Komisji: BZ
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- oświadczenie Wykonawcy, ze oferowane częŚci zamienne są nowymi, ceńyfikowanymi zamiennikami
oryginalnych lub katalogowych częŚci zamiennych maszyny lurządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot
zamÓwienia dotyczy- zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 1e i /lub f
- oświadczenie Producenta ceńyfikowanych zamiennikÓw oryginalnych lub katalogowych części
zamiennych potwierdzające rÓwnoważnoŚĆ produkowanych częścizamiennych z oryginalnymi lub
katalogowymi częściamizamiennymi maszyny lurządzenia, ktorej / którego przedmiot zamówienia dotyczy,
wskazujące zakres ich zastosowania w ściŚle okreŚlonym rodzaju maszyny l urządzenia t.j. w kombajnach
chodnikowych - okreŚlonego producenta stosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych;
- wskazujące zakres ich zastosowania w ŚciŚle okreŚlonym rodzaju maszyny l urządzenia - zgodnie ze
Wzorem Załącznika Nr 1g i/!ub 1h;

-

stosowne certyfikat(y) potwierdzający/e zgodnośćwłaŚciwości oferowanych częścizamiennych
z wymaganiami stosownych norm i/ lub przepisÓw, wydany(e)(odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji) przez
akredytowane jednostki certyfikujące /jednostki notyfikowane, wskazujący(e) co najmniej zakres ich
zastosowania w okreŚlonym rodzaju maszyny l urządzenia
1)DTR / lnstrukcja uŻytkowania (stosowania) oferowanych częŚcizamiennych zawierĄąca m.in. opis oraz
rysunki umozliwiające identyfikację ceńyfikowanego przedmiotu zamÓwienia i potwierdzające możliwośc
zastosowania oferowanej częŚci zamiennej w maszynieluządzeniu bez koniecznoŚci zastosowania
,

dodatkowych

ad

apterÓw

l

u

b

i

n g

erowa

n

ia w konstru kcję maszy

W przypadku gdy ofertę składa Wykonawca

ny l

urządzenia.

nie będący producentem maszyny/urządzenia'

UWAGA!
Na częsci zamienne będące elementami składowymi podzespołu, ktory posiada certyfikat, nie wymaga
się dodatkowych certyfikatow, jeżeli z dokumentow złoŻonych wraz z ofertą jednoznacznie wynika, Że
certyfikowany podzespoł składa się z tych elementÓw'
e) w kazdym przypadku, o ktÓrym mowa w pkt. a)' b)' c) i d)' gdy ofertę składa Wykonawca nie będący
producentem:

- oŚwiadczenie Producenta oferowanych części zamiennych o zapewnieniu dostaw oferowanych częŚci
zamiennych w okresie nie krÓtszym niŻ okres tnłania umowy - zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 1i,
*

Producent wvpełnia tylko Załącznik nr 1a' 1i do S|WZ

Uwaga

a)

Certytikat(y) przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być waŻne w dniu składania ofert.

przypadku braku ważnościzłożonego Wraz z ofeftą certyfikatu(Ów) na cały okres realizacji
zamowienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do WĘGLoKoKs KRAJ s.A' KWK Bobrek ul.
Konstytucji 76 41-905 Bytom Dział Logistyki Materiałowej aktualny/e _ obowiązujący/e certytikat(y).
Dostarczony/e certyfikat(y) muszą dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, ktory przedstawił dokument, ktory stracił waŻnoŚć po wyborze
ofeńy, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu(ow) zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy
będzie niemożliwe z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy
W przypadku gdy wykonawca przedstawi aktualne -obowiązujące cełtyfikaty i dopuszczenia wystawione
w oparciu o normy wycofane lub zastąpione ,Zamawiający dopuŚci taką ofertę pod warunkiem
obowiązywania tychŻe norm W dniu wystawienia certyfikatu /dopuszczenia przez upowaŻnioną jednostkę
ceftyfikującą.

b) W

c)

lV'

.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyó wrazz przedmiotem zamówienia:

2) Przy każdej dostawle:

- DowÓd Wydania Materiału (WZ),
- Świadectwo kontroli jakoŚci,
- Deklaracja zgodnoŚci,
- Kańa Gwarancyjna.
- Dokumentacja techniczno- ruchowa / instrukcja stosowania ieksploatacjiwraz zwykazem części
zamiennych, karta katalogowa z wymiarami podzespołu (w wersji elektronicznej lub papierowej)

KWK
Sekretaz Komisji: BZ

Działu

Główny

- Pieh

eCnciit ..iiugO
d's. Dolowych

rój

DOP()2

str. 17

KRAJ S.A

WEG

Nr sorawv: P

Załącznik Nr 1a do SIWZ

MiejscowoŚc''

,

Nazwa Wykonawcy składającego oŚwiadczen

dnia

ie:

Adres siedziby:

ośWlADczEN lE WYKoNAWcY oFERUJĄo EGo oRYGINALN E czĘŚc l zAMl ENN E PRODUGENTA
DoTYczY
MASZYNY IURzĄDzENlA, KTÓREJ / KToREGo PRzEDMloTzAMoWlENlA

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam,Że częścizamienne oferowane
........ formularza ofertowego' są nowyml, oryginalnymi częściami
w pozycjach nr
zamien nymi prod ukowanymi Przezi

wpisaÓ nazwę producenta częŚcizamiennych
ujętymi w DTR / instrukcji uzytkowania maszyny

l urządzenia,

oraz adres siedziby

ktorej / ktorego przedmiot zamowienia

dotyczy.

(pieczęc i podpis/y osoby/osob upowaŻnionych
do reprezentowan ia WYkonawcY)

*oryginalne częŚci zamienne _ podzespoły i częŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji,
zgóinie z ktorĄ Producent maszyny / urządzenia wykonał maszynę / urządzenie i ujęte w wykazie części
zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji użytkowania

Sekretarz Komisii: BZ

str.18

P

Załącznik Nr 1b do SIWZ

dnia

MiejscowoŚc
Nazwa Wykonawcy składającego oŚwiadczen

ie:

Adres siedziby

9ŚWIADczENlE WYKoNAWcY oFERUJĄcEGo oRYGINALNE czĘŚclZAMIENNE- PRODUKOWANE
PPzEzWŁAŚclcIELA DoKUMENTACJ!, zGoDNIE z KToRĄ WYKoNANo IvlĄs-zYNĘ/URzĄDzENIE
LUB PoDMloT PoslADAJĄcY UPoWAŻNIENIE Do lcH PRoDUKcJl NA PoDsTAWlE W/W
DOKUMENTACJI

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że częścizamienne oferowane
formulaza ofeńowego są nowymi, oryginalnymi
w pozycjach nr
częściamizamiennymi produkowanymi przez Właścicieladokumentacji, zgodnie z którą została
wykonana maszyna lurządzenie' której/którego przedmiot zamówienia dotyczy lub podmiot
posladający upoważnienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacjit.j.:

wpisac nazwę producenta częścizamiennych oraz adres siedziby

(pieczęc i podpis/y osoby/osob upoważnionych
do reprezentowan ia WykonawcY)

*

oryginalne częŚci zamienne _ podzespoły i częŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji,
zgoónie z ktoią Producent maszyny / urządzenia wykonał maszynę / urządzenie i ujęte w wykazie części
zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uŻytkowania

Sekretarz Komisji: BZ

str. 19

Nrs

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

PRZZI3031

Załącznik Nr

MiejscowoŚc'.

lc do SIWZ

, dnia

Nazwa Producenta składającego oświadczenie

:

Adres siedziby:

oŚWADczEN lE PRoDUCENTA c4ĘŚcl zAM lEN NYCH PoTWI ERDZAJĄC E PRAWo Do
PR9DU KcJ l oRYGINALNYcH czĘśclzAMlEN NYCH* NA PoDsTAWlE DOKU MENTAGJ l'
zGóóŃ lE ż xron4 WYKoNANo rvlAszYtl Ę/U RzĄDzENlĘ KToREJ/KToREGo PRzEDMloT
ZAMOWIENIA DOTYCZY

-

Uprawniony do reprezentowania Producenta oferowanych częścizamiennych oŚwiadczam, Że:
oferowane w niniejszym postępowaniu częŚcizamienne są oryginalnymi częściami zamiennymi
**)
produkowanymi na podstawie dokumentacji, ktÓrej jestem Właścicielem'
E oferowane w niniejszym postępowaniu części**)zamienne są oryginalnymi częŚciami zamiennymi
produkowanymi na podstawie upowaŹnienia.

E

pieczęÓ i podpisy osoby
pod miotu

**

osÓb upoważnionych do reprezentowan
składającego oŚwiadczen ie

/

ta

zaznaczyó właściwe

- oryginalnl częścizamienne podzespoły i częŚcizamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji
zktorąProducent maszyny l ur:ządzeniawykonał maszynę l urządzenie i ujęte w wykazie częŚci
'goóńie
będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowania.
zimiennych

Sekretaz Komisii: BZ

str. 20

,

Nrs

s.A.

WEGLOKOKS

:PRZZI3031

Załącznik Nr 1d do SIWZ

MiejscowoŚc:

,

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

oŚWADczEN !E vVYKoNAWcY oFERUJĄG- EGo
KATALoGoWE czĘŚcl zAMlENNE

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam , Że'' Że częścizamienne oferowane
częściami
. . . .. formularza ofertowego są nowymi, katalogowymi
W'pozycjaih nr ...
produkowanYmi
zamiennymi,
Przez:

...

wpisac nazwę producenta częŚci zamiennych oraz adres siedzibY
zabudowanymi W maszy nie l urządzeniu, ktÓrej
w DTR / instrukcji uŹytkowania.

/ ktorego przedmiot

zamówienia dotyczy i ujętymi

pieczęc i podpisy osoby / osób upowaŻn ionych do reprezentowan ia Wykonawcy

_ podzespoły i części zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji
podzespołu't częsci zamiennej) niz Producent maszyny l urządzeni.a,'
(producenta
ińnego
częŚci
zastosowane W maszynie t urządzeniu oraz ujęte przez Producenta maszyny l urządzenia w wykazie
katalogu
ze.wskazaniem
zamiennych oędącyń integralnym składnikióm DTR / instrukcji uzytkowania,
06-11/15 katalog
wyrobÓw produceńta przeońiotowej częścizamiennej np. Zawor zwrotny nabojowy UzzD
PONAR-WADOWICE S.A.
*)Katalogowe częŚci zamienne
-podmiotui

Sekretarz Komisii: BZ

str.21

G

,l

Załączniknr 1e

MieiscowoŚc:

, dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oświadczen ie
Adres siedziby

oŚWn DczEN lE WYKoNAWGY oFERUJĄcEGo c ERTYFI KoWAN E zA

czĘsclzAMlENNYcH

MIEN

N

IKI oRYGI NALNYGH

*

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam, że częŚcizamienne oferowane

.

.. formularza ofertowego są nowymi, ceńyfikowanymi zamiennikami
oryginalnych częŚci zamiennych maszyny urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy,

w pozycjach nr

l

produkowanymi przez'.

wpisać nazwę producenta częścizamiennych oraz adres siedziby

pieczęć i podpisy osoby / osób upowaŻnionych do reprezentowania Wykonawcy

-) Ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych - podzespoły i częścizamienne, rÓwnowaŹne
z oryginalnymi, wykonane przez inny podmiot niz:
- Producent maszyny

l urządzenia,

- Właścicieldokumentacji (niebędący

producentem maszyny

l

urządzenia), zgodnie

z

ktorą Producent

l urządzenie,
podmiot posiadający upoważnienie do produkcji oryginalnych częścizamiennych na podstawie
dokumentacji' zgodnie zktÓrąProducent maszyny l urządzenia wykonał maszynę l urządzenie.

wykonał maszynę

-

Ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej dokumentacji

oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właŚciwości z wymaganiami stosownych norm i przepisow,
potwierdzonej stosownym ceńyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji) przez

akredytowane jednostki certyfikujące

Sekretarz Komisji: BZ

/

jednostki notyfikowane.

str.22

KRAJ S.A

P

Załączniknr'lI

Miejscowośc'.

,

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oŚwiadczen ie
Adres siedziby

oŚWlADczENlE vVYKoNAWcY oFERUJAGEGo oERTYFIKoWANE ZAMIENNlKl KATALoGovVYcH
czĘŚclzAMlENNYCH -

-

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam, ze częŚcizamienne oferowane
. '''.. formularza ofeńowego są nowymi, ceńyfikowanymizamiennikami
w pozycjach
katalogowych częŚci zamiennych maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia
dotyczy, prod u kowany mi Przez:

nr.....

wpisaÓ nazwę producenta częścizamiennych oraz adres siedziby

pieczęc i podpisy osoby / osob upowaŻnionych do reprezentowania Wykonawcy

*)

Ceńyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych - podzespoły i częŚci zamienne, równoważne
katalogowymi częŚciami zamiennymi, wykonane przez inny podmiot niŻ Producent katalogowych części
zamiennych.
Ceńyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej dokumentacji

z

z wymaganiami stosownych norm
oraz poddane ocenie zgodnościich właściwości
potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio

akredytowane jednostki certyfikujące

Sekretarz Komisji: BZ

/

jednostki notyfikowane.

do

i

przepisÓw,

przedmiotu certyfikacji) przez

str. 23

WE GLOKOKS KRAJ S.A

Nr sorawv: P

Załączniknr 1g

MiejscowoŚc:

,

dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie (Producenta certyfikowanych częŚci zamiennych)

Adres siedziby

ośWlADczEN lE PRoDUcENTA c ERTYFlKoWANYCHzAMlEN
ZAMIENNYCH

Nl

KoW oRYGlNALNYGH czĘŚcl

Uprawniony do reprezentowania Producenta ceńyfikowanych częŚcizamiennych oŚwiadczam, Że:
1. Przedmiotem ofeńy są produkowane przez podmiot, ktÓry reprezentuję, fabrycznie nowe,
certyfikowane zamienniki oryginalnych częŚcizamiennych ujętych w DTR / instrukcji
użytkowania maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, ktore mogą
byĆ stosowane w:

nalezy wpisac rodzaj urządzen stosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych p rodukcji

naleŻy wpisac producenta maszyny

l urządzenia

2' ZgodnoŚć oferowanych częŚci z odpowiednimi normami bądŹ dyrektywami

potwierdzają posiadane
jednostki certyfikujące /
przez
przedmiotu
akredytowane
ceńyfikacji)
(odpowiednio
do
wydane
certyiikaty

jednostki notyfikowane.
3' RownowaznoŚÓ (zamiennośc) oferowanych częściz oryginalnymi częŚciami zamiennymi ujętymi w DTR /
urządzenia, ktÓrej / którego przedmiot zamÓwienia dotyczy, zgodnie
instrukcji uŻytkowania maszyny

l

z

załącznikiem będącym integralną częściąniniejszego oświadczenia, została potwierdzona przez nas
stosownymi obliczeniami oraz badaniami.
4. Stosowanie oferowanych częŚcizgodnie zich przeznaczeniem (zakres zamienności, o ktorym mowa
w ust. 3 niniejszego oświadczenia)nie spowoduje obnizenia poziomu bezpieczeństwa maszyny /
urządzenia, w ktÓrej / ktÓrym będą zastosowane, jak rowniez nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny lub
urządzenia'
5. oferowane częścizamienne mogą byc stosowane w podziemnych wyrobiskach gÓrniczych
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
pieczęc i podpisy osoby / osÓb upowaŻnionych do reprezentowania Producenta
certyfikowanych częŚci zamiennych
*)

Certyfikowane zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych - podzespoły i częŚci zamienne, rÓwnoważne
z oryginalnymi, wykonane przez inny podmiot niz:
- Producent maszyny l urządzenia,
- Właścicieldokumentacji (niebędący producentem maszyny urządzenia), zgodnie z ktÓrą Producent
wykonał maszynę l urządzenie'

l

-

produkcji oryginalnych częścizamiennych na podstawie
l urządzenia wykonał maszynę l urządzenie.
Certyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej dokumentacji
oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właściwoŚci z wymaganiami stosownych norm i przepisÓw,
potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji) przez
akredytowane jednostki ceńyfikujące / jednostki notyfikowane.

podmiot posiadający upowaŹnienie

do

dokumentacji, zgodnie zktorąProducent maszyny

Sekretarz Komisji: BZ

str.24

OKOKS KRAJ S.A.

Nr sorawv: PRZZI303 1

lntegralna częśćZałącznika nr'lg

Potwierdzenle równoważności(zamienności) oferowanych częściz oryginalnymi, częśclami ujętymi
w DTR / instrukcji użytkowania maszyny l urządzenia, której / którego przedmiot zamówienia dotyczy

L.p.

wg
formularza

Nazwa częścizamiennej

według formulaza ofeńowego

Nr rysunku
producenta części
zamiennej
oryginalnej

Nr rysunku
równoważnej
częścizamiennej

Nr
ceńyfikatu

1

2
3

4
5
6

7

I
I
10
11

12.
13
'14.

15.
16
17
18.
19.

20
21

22
23

24.
25.

pieczęc i podpisy osoby / osób upowaŹnionych do reprezentowania Producenta
certyfikowanych częŚci zamiennych

Sekretaz Komisji: BZ

str. 25

Nr sorawv: P

WEGLOKO KS KRAJ S.A
Załącznik Nr 1h do SIWZ

Miejscowość:-

dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie (Producenta ceńyfikowanych częŚcizamiennych)

Adres siedziby:

oŚWlADczEN lE PRoDU cENTA c ERTYFIKoWANYcH zAMlE NNlKoW KATALoGoWYcH czĘŚcl
ZAMIENNYCH Uprawniony do reprezentowania Producenta certyfikowanych częŚcizamiennych oświadczam, ze:
1. Przedmiotem ofeńy są produkowane przez podmiot, ktory reprezentuję, fabrycznie nowe,
certyfikowane zamienniki katalogowych częŚcizamiennych ujętych w DTR / instrukcji uzytkowania maszyny t
urządzenia, której / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, ktÓre mogą
byÓ stosowane w:

naleŻy wpisac rodzaj urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach gorniczych produkcji

l urządzenia

naleŻy wpisac producenta maszyny

z odpowiednimi normami bądz dyrektywami potwierdzają posiadane
certyfikaty wydane (odpowiednio do przedmiotu certyfikaĄi) przez akredytowane jednostki iertytit<ujące l
2. ZgodnoŚc oferowanych częŚci

jed nostki notyfikowane.

3. RÓwnowaznośc (zamiennoŚÓ) oferowanych częścizkatalogowymi częściamizamiennymi ujętymiw DTR
instrukcji uzytkowania maszyny l urządzenia, której / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, zgobnie

/

w ust. 3

l

z

załącznikiem będącym integralną częŚcią niniejszego oŚwiadczenia, została potwierdzońa przez nas
stosownymi obliczeniami oraz badaniami.
4. Stosowanie oferowanych częścizgodnie zich przeznaczeniem (zakres zamienności, o ktÓrym mowa

niniejszego oświadczenia)nie spowoduje obnizenia poziomu bezpieczeństwa maszyny

urządzenia, w ktorej/ ktorym będą zastosowane, jak rowniez nie spowoduje wytworzenia nowej maszyńy-lub

uządzenia'

5. oferowane częŚcizamienne mogą byc stosowane w podziemnych wyrobiskach gorniczych

w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

pieczęc i podpisy osoby / osob upowaznionych do reprezentowania Producenta ceńyfikowanych części
zamiennych
*)

Ceńyfikowane zamienniki katalogowych częŚcizamiennych - podzespoły i częścizamienne, rÓwnowazne
z katalogowymiczęŚciamizamiennymi, wykonane przez inny podmiot niz Producent katalogowych części
zamiennych.
Ceńyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej dokumentacji
oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właściwoŚciz wymaganiami stosownych norm i przepisÓw,
potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu certyfikacjii) przez
akredytowane jed nostki certyfikujące / jednostki notyfi kowane.
(pieczęc i podpisy osoby

Sekretaz Komisji: BZ

/

osob upowaznionych do reprezentowania
podmiotu składającego oŚwiadczenie)

str. 26

Nr sprawv:

PRZZI3031

WEGLOKOKS KRAJ S.A.
lntegralna częśćZałącznika nr 1h

Potwierdzenie równoważności (zamlenności) oferowanych częściz katalogowymi częściami
zamiennymi ujętymiw DTR / instrukcji użytkowania maszyny l urządzenia, której / którego
przed miot zamówien ia dotyczy

L.p.

wg
formularza

Nazwa częścizamiennej

wedłu g form

u

larza ofe rtowego

Nr rysunku
producenta części
zamiennej
katalogowej

Nr rysunku
równoważnej
częścizamlennej

Nr
ceńyfikatu

1

2
3.
4.
5.

6.
7
8.
o

10.

lrl

12
13
1Ą.

15
16.
17
18.
19.

20.
21

22.
23.
24.
25.

pieczęc i podpisy osoby

Sekretarz Komisji: BZ

/ osob upoważnionych do reprezentowania Producenta
ceńyfikowanych częŚci zamiennych

str.27

Nr sprawv:

PRZZI3031

WEGLOKOKS KRAJ S.A.
Załącznik Nr 1i

MiejscowoŚc:

,

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie:
Adres siedziby

OSWIADCZENIE

!
!
!
!
!

Producenta oryginalnych częścizamiennych będącego producentem maszyny

/ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub jego upowaŻnionego Przedstawiciela

*)**)

l

urządzenia, ktÓrej

Producenta oryginalnych częścizamiennych będącego Właścicielemdokumentacji, zgodnie z ktÓrą
wykonano maszynę l urządzenie, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamówienia dotyczy lub posiadającego
upowaznienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji,*)

Producenta katalogowych częścizamiennych, *)
Producenta certyfikowanych zam ien n ików oryginalnych częścizam ien nych, *)
Prod ucenta ceńyfikowanych zamienn i ków katalogowych częścizamiennych. *)

Uprawniony do reprezentowania Producenta oferowanych częŚci zamiennych oświadczam, ze zapewniam
Wykonawcy:

!
!
!
!

wpisac nazwę \AĄlkonawcy składającego ofertę oraz adres siedziby
realizację dostaw oryginalnych częścizamiennych ujętych w DTR / instrukcji uzytkowania maszyny /
urządzenia ktorej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, w okresie nie krotszym niŻ okres trwania

umowy,*)

realizację dostaw katalogowych częŚcizamiennych zabudowanych w maszynie lurządzeniu i ujętych
w DTR / instrukcji uzytkowania maszyny l uządzenia, której/ ktorego przedmiot zamówienia dotyczy,
w okresie nie krÓtszym niz okres tnłvania umowy,*)
realizację dostaw certyfikowanych zamiennikÓw oryginalnych częścizamiennych ujętych w DTR /
instrukcji uŻytkowania maszyny l urządzenia, której / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy w okresie nie
krótszym niz okres trwania umowy.*)
realizację dostaw ceńyfikowanych zamiennikÓw katalogowych częŚci zamiennych ujętych w DTR / instrukcji
uzytkowania maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, w okresie nie krÓtszym
niz okres tnryania umowy.*)
pieczęc i pod pisy osoby / osÓb upowaznionych do reprezentowania podmiotu składającego oŚwiadczenie

UWAGA!
'l. \Ałkonawca oferujący oryginalne częŚci zamienne maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot
zamÓwienia dotyczy' będący zarazem producentem tej maszyny lub urządzenia, w przypadku, gdy do
produkcji maszyny lub urządzenia stosuje katalogowe częŚci zamienne, zwolniony jest ze składania
oŚwiadczenia producenta katalogowych częŚcizamiennych o zapewnieniu dostaw.
2. ZłoŻenie oŚwiadczenia przez upowaznionego Przedstawiciela Producenta musi być poparte pisemnym
upowaznieniem Producenta do działania w jego imieniu.
*)
zaznaczyó właściwe
**)
Upowazniony przedstawiciel (definicja) - naleŻy przez to rozumieÓ osobę fizyczną lub prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowoŚci prawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym upoważnionąprzez producenta na
piŚmie do działania w jego imieniu (definicja zgodna z ustawą z dnia 30 sierpnia 2OO2 roku o systemie oceny
zgodności _ j.t. Dz.U.2010.138.935 z pÓżn. zm.)'
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Załącznik nr 2 do SIWZ
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zaląGżnlk n'! 2

FORMULARZ OFERTOWY
lĄlkonawca
Pe'na naŻwa wykonaWcy
Forma prawna

sledŻlba wykonawcy (adres)
Kraj
Kod pocztohĄ/, mlasto

Poczta

NIP

REGON

Uczestnicy KonsorcJum 0eżeli dotyczy)
NaŻwó

filńy /forńa prawńa

Adres sledzlby

NlP / REGÓN

Lider:

NlPr
REGONI

Uczestnlk:

NIP:

RECON:
UĆzestnlk:

NIP:

REGON:

Uczcstnlk:

NIPi
REGON:

Osoba

lmlę l nazwlsko

Adres e-mall

Telefon

ProwadŹąca postępowanle
urEważnionó do skladańia

ofert w aukcjl

of€na do:
wĘGLoKo(s KRĄ SPóLKA AKCYJNA

ż sledzlbą w:
4'-94o Plekary ślą5k|e ul. 6on.J€Ęg8o zlętka

w zwlązku z otl'oszenlem postępowanla o udzlelenle zam_óWlenła
w tryb]e postęp owdnle nlepubllane
do przgnośniiówzgrzebto*y"r' śleńol. poto"-u wie

Dstawa clęścl zaml€nnych
oferuJemy wykonanl€

przedmlotu ŻamóWlenla zgodnle z

lóxoiJ iią|T-e. xwr

wy-"a.""-,

",l??ilffip....
ce nę:

strcńa
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za

Nr

P

Data; ....,.,..,.,............

Numer p$tępowanlaI PRŻzl3o31

częśćzamówienia nr

zalącrnlk nr:2

ączNlK

TYPU "KoŚĆ. 3oooKN PzP_21.9o.oo.o0
PRzENoś NlK zGRzEB'PzP.KoBRA

1.1

cenaJedn.
netto

llość

1

1

VAT

Wartość
netto

waność
brutto

00,000 sŻt.

zł

zł

zł

',.,

śt_lzcDoLNY 21'o1.o2.oo-sg pRzrnoŚt.llxzcRZEB.PzP_
KOBRA

2,000 szt.

zł

zl

zł

'L3

5lŁoWNlK PMEKtADKl PRzENoŚNlKA zoox.l oox2ooo
P20.03l PMENośNlK ZGRzEB.PzP'KoBRĄ

2,000 sŻt.

zl

zł

zl

8,000 sŻt'

zł

zl

zł

ZGRZEB.PZP.KOBRA

6,000 szt.

zI

zl

zł

1.6

WYRZUTNlK NAPĘDU WYsYPoWEGo PzP-21 ,o1.o7
'ou41
PRzENoś NlK zGRzEB'PŻP'KoBRA

6,000 szt.

zł

zl

zł

'l.7

PŁYTA WYRZUTNlM PzP_2 1.ol.o8,oo.26 pRzetvoŚ rutx

4,000 szt.

zł

zł

zl

1.4

śuzcpzp-zt.ol.os.oo_2.1 PMENośNl KzGFzEB.PzP-

1.5

WYRZUTNIK PzP.21.o'|.07.oo -69 PMENośNlK

KOBRA

ZGRZEB.PZP.KOBRA

.8

l

PŁYTA VVYMUTN|M NAPĘDU WYsYPoWEGo

l.1

1

.1

4,000 szr.

zł

zł

zł

zwRoTNIATELESKOPOWAZWT-26.00.00.00.2.4
PRZENOS NIK ZGRZEB.PZP-KOBM

1,000 szt.

zł

zł

2ł

WYRZUTNlK NAPĘDU ZWRoTNEGo zwT -26'02'02.00-2'3
PRZENOS NIK ZGRZEB,PZP.KOBM

6,000 szt.

zł

zł

zł

6,000 szt.

zł

zł

zl

2

1.e
o

PzPl.01.08.00.41 PRzENośNlK zGRzEB.PzP.KoBRA

PŁYTA WYRZUTN|KA NAPĘDU zWRoTNEGo zWT.
1

26.02'03'00-2.3 PRzENośNlK zGRzEB,PzP-KoBRA

'r.r, Śuze zwt.2s.08.oo.oo-2.3 PMENośNlK zGMEB'PzP-

6,000 szt.

zł

zł

zł

MECHANtzt\it zApADKowy DWUSTRONNy MZD.
1 .13
57'01'00.00_3.3 PRzENoś NlK zGRzEB.PzP-KoBRA

2,000 sŻt.

zl

zł

zl

1.l4 BĘBEN ZWROTNY łQ30X108 z=5 24.o23'o1o.oo1
PRZENOSNIK ZGRZEB.PZP.KOBRA

2,000 szt.

zl

zł

zł

00,000 szr.

zl

zł

zl

80,000 szt.

zł

zI

zl

sŻt.

zł

zł

zł

zł

zł

KOBRA

.1

1

5

1.l 6

1 .1

swoMEŃ

Q 27x8o/25 F-27.ao-25 PRzENośNlK

ZGRZEB.PZP-KOBRA

1

śRUBA M 3oX2X1 1 5. 1 2.9.B 20253 oo2/1 PRZE NośNlK
ZGRZEB.PZP-KOBRA

BĘBEN NAPĘDU WYSYPoWEGo F5L 2XQ30X1 08 Z=8
7 NP85_NGG.0l '02 PRŻENośNlK zGMEBtoWY PzP_

1

KOBRA

1

.

l

8

s

lŁoWN lK HYDMU Llc ZNY Q 90/63 x2a6 ExP 31 .o2o.

PMENOSNIK ZGRZEB.PZP.KOBRA

1 5

l

2

'000

8,000 szt.

zl
Razem wartość częścl nr

l

Łączna Wartość oferty netto
Lączna Wartośćoferty brutto
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1'

oświadczam,że Wykonawca składający niniejszą ofertę,
Wykonawca składający ofeńę wspÓlną:

Sekretarz Komisji: BZ
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przypadku ofeńy WspÓlnej kaŻdy
str. 30

Nr sprawv:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

PRZZI3031

WĘGLoKOKS KRAJ S.A.

podałem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, ktora zawiera wszystkie koszty, które będą
poniesione w celu nalezytego wykonania zamówienia,
akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnościwynagrodzenia naleŹnego
na podstawie umowy, który wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np' odbioru przedmiotu
za mÓwien ia potwierdzon ego przez Za mawiającego'
oferuję termin realizacjizamówienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SIWZ,
oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do slWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień wWĘGLoKoKs KRAJ s.A',
ogolnymi warunkami realizacji dostaw ()WRD) _ Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamÓwień
oraz lnstrukcją dla \ĄłkonawcÓw, zamieszczonymi na stronie https://dostawcv_weqIokoks.coiq.bizl,
orazŻe w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie \A/ykonawcy

z ww. lnstrukcją.

2'

oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a W przypadku oferty wspolnej kaŻdy
Wykonawca składający ofeńę wspÓlną, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w S|WZ
oraz nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania okreŚlone w SIWZ.

3.

oświadczenie podmiotów składających wspóIną ofertę:
oświadczam w imieniu Wykonawcow składających ofeńę, Że w przypadku zawarcia umowy na
wykonanie przedmiotu zamÓwienia, Wykonawcy składający wspÓlną ofeńę będą ponosić solidarną
odpowiedzialnośc za n iewykonan ie lu b n ienaleŹyte wy konan ie zobowi ązania'

4.

oświadczam,że jestem związany ofertąprzez okres 60 dni

Sekretaz Komisji: BZ
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Nr sprawv:

PRZZI3031

WEGLOKOKS KRAJ S.A.
Załącznik Nr 3 do SIWZ

vVYKAz PARAMETRoW TEcHNlczNo - UżYTKoWYCH oFERoWANEGo
PRzEDMloTU zAMoWl ENIA, s PEŁN lEN IA WYMAGAŃ pRnwruycH, WYKAZ
zAŁĄczo NYc H Do KU M E NToW PoTWI E RDzAJĄcYc H s P EŁN lA N l E PRzEz
oF E RoWA N E DoSTAWY WYMAGł Ń o xneŚ Lo NYc H P pzEz zA MAWIAJĄC EGo

A.

B.

c.

Parametry techniczno - użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:
(jeŻeli to konieczne wykaz sporządziÓ oddzielnie
Nr pozycji Formularza ofertowego
dla kaŻdej pozycji Formularza ofeftowego lub grup oferowanych wyrobow).
1. Częścizamienne będące przedmiotem zamÓwienia są przeznaczone do stosowania w podziemnych
wyrobiskach zakładow gorniczych zagroŻonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.
2. Częścizamienne stanowiące przedmiot zamÓwienia muszą byc fabrycznie nowe, kompletne, wolne
od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
Przedmiot ofeńy spełnia następujące Wymagania prawne:
oświadczam Że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych
i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znakÓw handlowych, patentÓw praw autorskich osob
trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofeńą przetargoWą.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmiot
zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego,
a takŻe ponieśćwszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego
narzecz osÓb trzecich' ktÓrych prawa zostały naruszone.

Załączone do ofeńy dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań
kreślonyc h przez Zamawiającego'
1. oŚwiadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany wyrob spełnia wymagania
prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku
w podziemnych wyrobiskach gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻeń - zgodnie ze wzorem
Załącznika nr 6 do slwz.

o

2. W przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennych Producenta maszyny
której / którego przedmiot zamówienia dotyczy:

l

urządzenia,

a) oświadczenie Wykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, oryginalnymi częściami
zamiennymi Producenta maszyny l urządzenia, ktorej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 1a

3' W przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennych produkowanych przez Właściciela
dokumentacji' zgodnie z którą wykonano maszynę l urządzenie' której / którego przedmiot
zamówienia dotyczy lub podmiot posiadający upoważnienie do ich produkcji na podstawie Ww
dokumentacji:
a) oŚwiadczenie Wykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, oryginalnymi częściami
zamiennymi produkowanymi przez Właścicieladokumentacji, zgodnie z ktÓrą została wykonana
maszyna l urządzenie, ktorej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub podmiot posiadający
upowaŻnienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji - zgodnie zewzoremZałącznikanr
1b

4.

b) oświadczenie producenta oferowanych częŚci zamiennych potwierdzające prawo do produkcji
oryginalnych częŚci zamiennych na podstawie dokumentacji, zgodnie z ktÓrą wykonano maszynę /
urządzenie, ktorej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1c

W pnypadku

oferowania katalogowych częścizamiennych zabudowanych

w

maszynie

/

urządzeniu i ujętych przez Producenta maszyny l urządzenia w DTR / instrukcji użytkowania:
a) oŚwiadczenie \A/ykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, katalogowymi częściami
zamiennymi zabudowanymi w maszynie l urządzeniu, ktorej/ ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy
i ujętymiw DTR / instrukcji uŻytkowania - zgodnie zZałącznikiem 1d do SIWZ;

5. W przypadku oferowania certyfikowanych zamienników oryginalnych lub katalogowych części
zamiennych:
a) oŚwiadczenie Wykonawcy, ze oferowane częścizamienne są nowymi, ceńyfikowanymi
zamiennikami oryginalnych lub katalogowych częŚci zamiennych maszyny lurządzenia, której /
ktÓrego przedmiot zamówienia dotyczy; zgodnie zZałącznikiem 1e i/lub'lf do SIWZ;
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b) oświadczenie Producenta certyfikowanych zamienników oryginalnych lub katalogowych części
zamiennych potwierdzające równowaznoŚc produkowanych części zamiennych z oryginalnymi lub
katalogowymi częŚciami zamiennymi maszyny lurządzenia, ktorej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia
dotyczy, wskazujące zakres ich zastosowania w ŚciŚle określonym rodzaju maszyny l urządzenia t.j.
W przenoŚnikach zgrzebłowych Ścianowych okreŚlonego Producenta stosowanych
w podziemnych zakładach gÓrniczych; zgodnie zZałącznikiem 1g i/lub 1h do SIWZ;

c) stosowne ceńyfikat(y) potwierdzający/e zgodnoścwłaściwoŚcioferowanych częścizamiennych
z Wymaganiami stosownych norm i / lub przepisÓw, wydany(e)(odpowiednio do przedmiotu
certyfikacji) przez akredytowane jednostki ceńyfikujące /jednostki notyfikowane, wskazujący(e)
co najmniej zakres ich zastosowania W określonym rodzĄu maszyny t urządzenia
t.j': w przenoŚnikach

taśmowychstosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych,

d) DTR / lnstrukcja uzytkowania (stosowania) oferowanych częŚci zamiennych zawierająca m.in. opis
oraz rysunki umozliwiające identyfikację certyfikowanego przedmiotu zamÓwienia i potwierdzające
mozliwośćzastosowania oferowanej częścizamiennej w maszynieturządzeniu bez konieczności
zastosowania dodatkowych adapterÓw lub ingerowania w konstrukcję maszyny/urządzenia.

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

a)

oŚwiadczenie Producenta oferowanych częŚci zamiennych o zapewnieniu dostaw oferowanych
częścizamiennych w okresie nie krótszym niz okres trwania umowy, zgodnie zZałącznikiem 1ido

stwz.

D. ---oświadczam,Że informacje

znajdujące się na stronie/ stronach
stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z2020r' poz' 1913),tj. spełniają
łącznie trzy warunki:
1) informacja ma charakter
.. (techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa lub posiada wartoŚć gospodarczą),
2) nie została ujawniona do wiadomoŚci publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufnoŚci'

Faktyczne okolicznoŚci potwierdzające zasadnoŚć objęcia informacjitajemnicą przedsiębiorstwa
Ad. 1 ...
pid2...

Ad 3

E'

*

-

**

...

E-mai! do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo

)

niepotrzebne skreślic

- wpisać własne dane

***

-wypełnić jeŻeli dotyczy
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

Dotyczy: postępowania pn.

nr: .................

oŚWADczENlE WYKoNAWoY
Działając W imieniu
t

..

.

1) w

...

Wykonawcy

|nazwa/firma], NlP

1 niniejszym oŚwiadczam, ze:

stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

- nie

zachodzi przesłanka wykluczenia

z

postępowania określonaW art.

7

z

ustawy
dnia
2022 r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na lJkrainę
oraz słuŻącychochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz' U' z2022 r. poz.835);
'13 kwietnia

zakaz udzielania zamÓwienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 20221576 z dnia
kwietnia 2022 r. W sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr B3gt2o14 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
- nie istnieje

B

- nie są podejmowane inne prawem przewidziane
powyzej;

Środki

o charakterze sankcyjnym, niż te

2) reprezentowany przeze mnie \tWkonawca nie oferuje w zakresie przedmiotu zamÓwienia
pochodzących lub ktÓre zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

u

imię, nazwisko i podpis osoby
mocowanej do reprezentacji Wykonawcy
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określone

wyrobÓw

Nr snrawv: PRZZI?O3 1

LOKOKS KRAJ S.A

Załącznik Nr 5 do S|WZ

VUYKAZ WYKONANYC H/WYKONYWANYCH DOSTAW
w okresie ostatnich tzech lat przed upływem terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Nazwa i adres Wykonawcy:
Data:

.

Data dostaw

Lp

Przedmiot
zamówienia

Wańość
zamówienia netto
zł

Podmiot wykonujący
zamówienie*

(nalezy
podac:
dd/mm/rrrr
lub okres
od
dd/mm/rrrr

Pełna nazwa
Odbiorcy dostaw

do

(w przypadku

korzystania przez
Wykonawcę
z jego potencjału)

dd/mm/rrrr)

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieĆ jego odbiÓr.

-

W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nalezy w kolumnie Data wykonania wpisac
podając wartośćzrealizowanego dotychczas zamÓwienia. nadal",
,,do
- Do wykazu naleŻy dołączyćdokumenty potwierdzaiące, ze podane w wykazie dostawy zostały
wykonane nalezycie lub są wykonywane naleŹycie.
- W przypadku, gdy
wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, \Afikonawca składający ofeńę zobowiązany
jest udowodniĆ Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia,
w szczegÓlności dołączając w tym celu do ofeńy pisemńe zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

W

oŚWlADczENlE DoTYczĄcE PRzEDMloTU oFERTY

-)

od

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

Nazwa wyrobu:
(nazwa, nazwa handlowa, typ, od miana, gatunek, klasa,
itp.)
Producent wyrobu

Posiadane dokumenty, odniesienia

2

oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iz oferowany wyrÓb
spełnia wymagania prawa polskiego i
'dóUnii Europejskiej w zakresie wprowadzónia na
i
uzytku w podziemnych wyrobiskach
ryneń
gorniczych w warunkach istniejących zagrózerl
11kł9dÓw
oŚwiadczam, ze przedmiot zamÓwienia óóstarczońy będzie
-'):
w opakowaniu
jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.
,

lub

zwrotnym

tj.:

(jeżel i dotyczy Wypełn ia Wykonawca określając
rodzaj opakowan ia)

UWAGA! W pnypadku braku informacji o rodzaju opako.wania Zamawiający
traktował będzie
opakowanie, jako opakowanie jedńorazowe 'ntie 'podlegające
zirotóń'i.
Zwrot
opakowań
zwrotnych odbywa
się

1

na koszt Wykonawcy.

oŚwiadczam, iŻzobowiązuję się do dalszego zagospodarowania
wytworzonych przez siebie
padÓw zg od n ie z obowiązujący

od

mi

w razie potrzeby
?-'
**)
zaznaczyÓ

przep isa m i-prawal

'

należy wypełniÓ dla kazdej pozycji (zadania) oddzietnie)
'
odpowiednio dla oferowanego wyrobi

Sekretarz Komisji: BZ

str. 36

Nr

so

:P

WEG

s.A.
Załącznik Nr 7 do SIWZ

Miejscowośc

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWCY

oŚWADczENlE WYKoNAWCY WsPoLNlE UBIEGAJĄGEGo
slĘ o zAMoWlENlE

1)

2)

3)

oświadczam, ze:
nie jestem w stanie likwidacji lub upadłościalbo jestem w
stanie upadłościlub likwidacji oraz oogłoszeniu
upadłościzawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu ,a ulłł"oni" przewiduje
zas pokojen ia wierzyciel i poprzez kwidac1ę majątku u
[adłego,
'ópłat,
'skład'ek
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw,
li

n5 ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpie
czenia siołeczńó i zdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwoinienie, odroczenie lub rózłozen
ie na iaiy źaiegłycnpłatnoŚci lub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu,
będę ponosił solidarną odpowiedziatnósó za wykonónie
[rzedmiotu zamÓwienia.

Wypełnia każdy z Wykonawcow wspótnie składających ofertę.
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P

Żałącznik nr 8 do SIWZ
Nazwa Wy ko nawc

yl

członka ko nsorcj

um

:

ośWIADczEN lE vVYKoNAWcY

1'
!lub
!

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

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

* - wybrać
właściwąopcję i

2'

3.

niepotnebne skreśtić

Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy \A|konawca
składający
ofertę wspÓlną oświadcza. że posiada
. przeośięnioróy w rozumieniu ustawy
,
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓznieniom w transat<ti;ach handlowych
(Dz.U'
z 2021 r. poz. 424 t.i.).

status

Wyłonawca składający.niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspÓlnej kazdy \A/ykonawca
składający
ofertę wspÓlną oświadcza. że jego właściwyrnuzęaem skarbowym jest
:"

(

Sekretarz Komisji: BZ
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P ieczęć fi rmow

Załącznik Nr 9 do S|WZ

a Wyko n awcy

NIP

DATA

OSWIADCZENIE
Niniejszym oświadczamy, ze posiadamy wierzytelności pienięŻne wobec WĘGLoKoKs KRAJ s.A.
przekracza1ące wysokoŚc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn'
przetarg nr: ... ... ... ...
przewidywana data otr"i"i" of"rt'
wysokośc Wymaganego wadium:
.

.

Wvżei wvmienione wierzvtelności wvnikaia z:
faktury nr '.. '
data wymagalnoŚci
' z dnia
faktury nr ... ...
z dnia
data wymagalności
faktury nr '.. ..
z dnia
data wymagalności
faktury nr ... ...
z dnia
data wymagalności
.

wańoŚÓ

wańość
wartośÓ

wańośc

WARTośc RAZEM
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelnościwynikających z ww. faktur VAT do kwoty[-]
stanowiącej równowartośćwadium, na poczet wadium wymaganego w postępówmiu
pn.: I_-J. oświadczamy, że zaliczenie wienytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie
-)
pnez WĘGLoKoKs
KRAJ S.A. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty
[-] dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opoŹnienie w zapłacie za okres do dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamowienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach okreśIonych
w$ 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ s.A.
(słownie:

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

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/GłÓwnego
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WĘGLoKoKs KRAJ s.A.

Nr sprawv: PRZZ|3031

Załącznik Nr 10 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

LOKOKS KRAJ S-A

Umowa
zawarta w

dniu

.'.. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa''):
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka Akcyjna

w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \AłdziałGospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000955885, NlP 653-000-48-65' REGON 270034633,
BDo 000012274, wysokośckapitału zakładowego: 173.321'000'00 zł opłacony w całoŚci, zwaną w treści
Umowy ZamawiĄącym, W imieniu inarzecz ktÓrego działa1ą:
1.

2.
d

Firmą

zarejestrowaną W
... pod numerem KRs .
..' będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
identyfikacyjny NlP ...
.... wysokoŚÓ kapitału zakładowego _ ...
..'... PLN.'
, REGON
zwaną w treściumowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działaią:
I

2

$ l.Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1.ProtokÓł końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa częścizamiennych do przenośników zgzebłowych
SIGMA dIa potzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek_Piekary w roku 2022 (gr. mat. 292-10-04|

(Nrsprawy: PRZZl3031l

2'
3'

oferta złoŻona przez Wykonawcę.
Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (slWZ).
$ 2. Przedmiot umowv

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa częścizamiennych do przenoŚnikÓw zgrzebłowych S|GMA dla
potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S'A. KWK Bobrek-Piekary w roku 2022 (gr. mat.292-10-04).
2. Wykonawca oświadcza, Że świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom

3.

Załącznika nr 1 do slWZ.
Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym
w ofercie Wykonawcy.
$ 3. Gena iwarunki płatności
WańoŚć umowy nie przekroczy:

1.
1)
2)
2.
3.

4'

Wartoścnetto .'........ '.........zł,
stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizaĄi umowy.
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr...... do Umowy.
Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osob trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofeńą. W przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw
autorskich, praw własnościprzemysłowej lub know- how przez przedmiot zamÓwienia, \Ąłkonawca
zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego,
a takze ponieścwszystkie koszty z tym związane, wliczając W to koszty zapłacone
przezZamawiającego na rzecz osob trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.
WartoŚć umowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamÓwienia prowadzonego
zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ S.A., w tym lub aukcji
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Nr snrawv: P

5.

6.
_
7'

LOKOKS KRAJ S.A-

elektronicznej (ań.70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno_graniczne, koszty
dostawy domagazynow Zamawiającego łącznie zubezpieczeniem na czas transpbńu oraz koszty
opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.

ZamawiĄący, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci, z uwagi na charakter prowadzonb;
działalnościnie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowana
fakIyczna wartoŚc umowy netto będzie niŻsza od wartoŚci netto umowy, Wykonawcy nie przysługuje
jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealiżowónej
częściumowy.
W sytuacjach powodujących koniecznośc odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy Ękonawcy,
lamawiający obciąży \ĄĄlkonawcę kosztamitranspońu wwysokościponiesionej pzezZamawiająóego.
Dla okreŚlenia ilościoraz terminu dostaw, Zamawiający składac będzie Wykonawcy-sńsowne
zamÓwienia. UwaŻa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamowień
Wykonawcy przez Zamawiającego
w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Portalu Dostawcy), lub
przesłanie zamowienia faksem, lub

1)
2)
3) przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf'
8. W przypadku przekazywania zamówień w formie elektronicznej
:

9.
10.

11'
12.

zamowienia publikowane będą
w,,Portalu Dostawcy'' co jest rownoznaczne z dostarczeniem zamÓwienia. operacja ta połączona jest
z automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamÓwienia na wskazany pizez
Wykonawcę w złoŻonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie adres poczty
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiający jest uprawniony do doręczenia Wykonawcy zamowień nie poŹniej niz w ostatnim dniu
obowiązywania umowy.
Suma wańościzamowień wystawionych przezZamawiającego nie moze przekroczycwartoŚci umowy.
WańoŚć odebranego towaru, ktÓrą zapłaci Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceny
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamówienia' Do ww. cen zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury. Faktury niespełniające wymagań
okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będą akceptowan e przez Zamawiającego,
Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiac oęozie Zamawiającemu

z

w terminie wynikającym
właŚciwych przepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przód'miotu
za mÓwie n ia potwie rdzonego p rzez magazy n Zamawiającego
13. Fakturę naleŻy wystawiÓ na:
WĘGLoKoKs KRAJ s.A., 4{-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek i przesłac na powyzszy adres.

14. Faktury naleŻy wystawiać na adres wskazany w zamÓwieniu oraz przesłac na adres wskazany
w zamowieniu.

15. Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej,
16.

17.
1B.
19.

zawieraÓ numer umowy, pod ktÓrym
umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez Zamawiającego
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 śtosowanym
w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów iUsług (PKW|U) lub kodem CN, ponadto nazwa towaru na faktuize
powinna byc zgodna z nazwąasortymentu okreŚlonego w umowie izamowieniu.
Wykonawca jest zobowĘzany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust. 'l2, a na podstawie którego została wystawiona faktura.
W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.
Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza siĘ stosowanie zaliczek
i przedpłat'

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

21. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienvszej kolejności na poczet
nalezności głównej wskazanej w tytule przelewu (art' 451s 1 Kc nie stosuje sięj.

22'
23.

Numer rachunku rozliczeniowego \Ąfukonawcy będzie wskazywany kaŻdoiazowo tylko iwyłącznie

na fakturach.

Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy ijest mozliwa tylko iwyłącznie poprzezzłoŻenie Zamawiająóeńu
faktury korygującej.
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24. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznoŚc głÓwna, naleznośc uboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlności zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają piśemnej,go{y Zamawiającego poo'
łgóiem
niewaznoŚci'

25' Wykonawca
26.

27'

zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie.wierzytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węgtokoks Kraj S'A.,'
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do_3ó ońi t<ińnoar.o*yćh od daty jej
dostarczenia
do Zamawia|ącego, jednak nie wcześniej niz w terminie płatnościfaktury plenłotnej.
ZamawiającV jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnyóh wlerzytólności
wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje srutet< z cńwilą'ooręczeńia
oŚwiadcźen,li óńez
Zamawiającego o potrąceni u.

28' Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia
rachunku bankowego
(
i
Zamawiającego'
29. Naleznościwynikające z realizacji umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą byc
30.

31'

przedmiotem zastawu ani innej formy obrotu (np' cósja, sprzedaz),
zgodnie z art. 509 kc, bez pisemnej
zgody Zamawiającego'
W przypadku realizacji przedmiotu ymowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą sotióirnĘ odpowiedziatnose
wońec
Zamaw iającego za r ealizację p rz ed m otu u m owy.
W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleźnościjak i zobowiązań odbywać się będą
wyłącznie pomiędzy
Rozliczenia
.Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj.
i

pomiędzy członkami konsorcjum

''....

'''':'''.

.z tytułu realizaĄi umówy odbywac się będą W
udziału

ramach

ich wewnętrznych uzgodnień, bez
Zamawiającego a do(onana przez zimaiia1Ąc"go ."pńt"
na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorc;um z
tyiułu'nalezńelo
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. - (jeŻeli dótyczy)

z Wykonawcami nie twoźącymi konśorcjumfirm Strony zgodnie ustalają,
ro.zliczenia z tytułu realizaĄi umowy tak od strony wzajemnych'nalezności j'ak
i zobowiązań odbywać się- będą wyłącznie fomiędzy Zamawiającym, pr."óstawicielem \A/ykonawcy
określonymW ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy'
"
podmiotami 'będącymi
fiozostałymi
Wykonawcami z tytułu realizaĄi umowy odbywac się będą w ramaórr ich wównętrznych
uzgodnleri, 6ez
udziału Zamawiającego a dokonana pizez Zimiwiającego zapłata nb rzecz *okreŚlonego
w ofercie i/lub umowie przedstawiciela Wykonawcy wycźerpJ1e roszczenia pozostałych podmiotów
będących Wykonawcami z tytułu naleznego wynagroóze ńia za' róalizaĄę przedmiotu umówy.'
33. Zamawiający oŚwiadcza, ze:
jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP
ooo 48 65,
1)
2) jego właściwymurzędem skarbowym jest Pienłszy M}zowiecki653Urząd
Skarbowy w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2A,01-513 Warszawa,
3) posiada status d.Yżęgg przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r' o przeciwdziałaniu
nadmiernym opÓznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2021 r. poz. 424 t.j.).
34' Jeżeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie być czyńnyń podatnikiem podatku ód towarÓw i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym órugiej Strony w terminie 7 dni od
daty zaistńienia
zmiany.
35. W przypadku zmiany właściwychurzędow skarbowych Zamawiającego i/lub \A/ykonawcy, kaŻda
ze Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowańia drugiej stróńy ó zmianie w terminie do
7 dni
32' W przypadku umowy

ze wszelkie

36.

od daty jej dokonania.

Zamawiający oŚwiadcza, Że będzie realizowac płatnościza faktury z zastosowaniem
mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, tzw. sptit payment.
37. Numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez\Ą/ykonawcę na fakturze musi być rachunkiem
dla-ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dna 29 sierpnia 1997 r. - prówo bankowe
(Dz. U.
2021.2439t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
38' W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw
VAT
prowadzonym przez.Szefa Krajowej Admlnistracji Skarbowej, zańawiąący
;eśtuprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktÓrym mowa wart. 1'17ba $ 3 Ustawy zańtaz9 sierpillaióoz r.'oroynacja podatkowa

39'

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

Przedmiot zakupu moze zostac sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego. W takim przypadku Wykonawca pozośtanie źobowiązanv względeń z'amawia1ącegó
w zakresie:
obowiązkÓw wynikających z rękojmi i gwarancji,
obowiązkÓw w zakresie dostawy, montazu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie
obsługi

1)
2)
przedmiotu umowy,
3) Wymaganych warunkow
Sekretan Komisji: BZ
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4)

odpowiedzialności z tyt' kar umownych za ewentualne
nieterminowe wykonanie obowiązkÓw,
.
o ktÓrych mowa powyzej na warunkach izasadach ot<reślóńycn
w postępowaniuiumowie'
40. Wvkonawca oświadcza, ze:
a) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur

b)

lub jest zwolnionym. podatnikiem podatku od towarÓw
i usług

Wronawca oswiaocza, ze jego właŚciwym urzędeń sxiińówym jest ' '.
11 Wvkonawca
42'
oświadcza'ze posiada status ... ... ...'.'...:.......przedsiębiorcy
w rozumieniu ustawy
z dnia B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opJznieniom
w transakcja"n n-".ol"*v"nió' u
2021 r. poz.424 t.j.).
43' Strony zobowiązane są niezwłocznie. informowac drugą Stronę o
kazdej zmianie statusu, o ktÓrym

44'

mowa w ust. 33, pkt 3); ust.42 powyzej.

W przypadku opoznień w płatnościacńkwestia regulowania
ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji.

45' Strony przewidują mozliwoŚĆ zmiany umowy poprzez obnizenie cen jednostkowych
materiałów
wskazanych w załączniku nr .''.'. do umowy. zmilaia umowy
w tym zakreśiemoze nastąpiÓ w formie
pisemnego aneksu do Umowy lub poprzeź złoŻenie przez
Wy(onawcę ;"ónortronnego pisemnego

oświadczen ia Zamawiające mu.

1
2'
3'

s a-

Umowa obowiązywac będzie
ZamÓwienie nie moze byc doręczone pÓŹniej niz w ostatniń
oniu obowiązywania umowy.
Termin realizacji dostaw - '.......'od daty wyśłaniazamÓwienia
drogą elektroniczną'

Wykonawcaudziela*i,j".'.miesięcyliczącoddaty
2

3

dostawy przed m iotu zam ówien ia do magazyn u2a mawiającego.
W uzasadnionych przypadkach Zamaw|aląóv prz"ńio*łł;^postępowanie reklamacyjne.
Termin
zapłaty za dostarczone.,. objęte postępow'anńń
towary, zostaje wtedy wydłuzony
"
o okres postępowania reklamacyjnego.
'er,rańa;yj;y'
W przypadku dostarczenia towaiu wadliwego, w.tvm z wadą
-do Zamawiający złoŻy \Ąfukonawcy
Ykrytą,
pisemną reklamację' Wykonawca zobowi{zanv jóst
w terńinie
3 dni roóóc,zycn, pod rygorem
naliczenia kar umownych,. reklamację rozpatiaje i udzielic Zamawia1ącemu
pisemnej odpowiedzi
czy reklamację uznaje iwskazaÓ spośóo jej'załatwienia. nief
terminu rozpoczyna od dnia następnego
po dniu przekazania, drogą faksową- lub elektronicźną, przez Zamawiającego
reklamacji
\AĄlkonawcy'

do

4.

Po stwierdzeniu konieczności wycofania z uŻytkowanla dostarczonego
towaru z powodu wad zostaną
n e og lędz ny w obecnoŚci przedśtawiciela \rVy
kon awcy.
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązźny jest dostarczyc,
w terminie do 3 dni
roboczych od daty uznania reklómacJi, towar wolny od'waó, poo
rygorem"naticzenia kar umownych
zgodniezzapisamigl0.
W przypadku rozbiezności stanowisk, co do uznania reklamacji,
Zamawiający moze zleciÓ wykonanie
b.ada ń specjal istycz nej jed n ostce bad awczej.
W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty
badań ponosi
Wykonawca, który zobowiązanv jest do dosiarczenia,
do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o w/w wynikaclr, towaru spełniającego
'-i"-ini"
wymogi okreŚlone ;ń;' Zamawiającego
pod
naliczenia
kar umowńycń zgodnie z zapisami 1o.
rygorem
.1postępowaniu,
s
Wysokość kosztów badań określi kaŻdorazowo spec;ilistyózna jednostka
badawcza.
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien z'ostae oolętv
nową gwarancją na takich samych
zasadach jak przedmiot umowy.
p-rzeprowaclzo

5.

6.
7.

I
1

1)

2)
3)
2
3

i

Zamawiający zastrzega,::.!,;' p]iy"-')$#ffi##t#"lnym
terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego iowaru
w zakresie jego zgodnoŚci
z deklarowanymi przez Wykonawcę umońy parametrami technicznymi ijakoŚciowymi
oraz wydanymi
certyfikatami pzez:

akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobÓw,
lub
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratórium
badawcze, lub
laboratorium badawcze posiadające potwieńzeńie xom|etóńcJiwyoane
przez jednostkę uprawnioną do
certyfikowania wyrobÓw, uprawnione do badania towarÓw
stan'ówiących przedmiot umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań
tóńarow objętych kontrolą'
Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych n".Ępijrugim dniu roboczym
licząc od daty
zawiadomienia Wykonawcy drogą faksową lub elektroni,"Żną
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1)

2)
3)

4)

4

5.
1)

2)
6.

Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,

numerze dowodu dostawy partii materiałÓw lub wyrobu lub częścizamiennych maszynluządzeń
podlegających badaniom kontrolnym,
magazynie, w ktÓrym zostanie pobrana prÓbka towaru,
terminie pobrania próbki do badań kontrolnych i jej wielkości wskazując jednocześnie
Jednostkę, której
zlecono ich przeprowadzenie.
Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
dobadań kontrolnych, w sposÓb uniemozllwiający'ingerencję osÓb trzecich odpowiada ZamawiĄątcy
tj': Kopalnia, w którejzostanie pobrana prÓbka towiru'Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbkitowaru do badań
oraz jejoznaczenia
w dogodny dla niego sposob.
\Ąń7konawcy iZamawiĄącemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia w procesie
badawczym organizowanym
i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą o
ktÓĘ mowa w ust' 1
,
Z pobrania prÓbki towaru do badań kontrolńych sporządza się stosowny protokoł zawierĄący,
c-o najmniej, informacje określonew ust. 3, który podpisują:
Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynow_ejluo osoba przez niego wyznaczona,
przedstawiciel Wykonawcy u mowy.
ProtokÓł, o którym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. orygin
ał zatzymuje
Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny pr'y pdoi"raniu pronór
.

towaru do badań'

7.

8.

9'
19
1)

2)
3)
4)

W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu

prÓbki towaru do badań,

protokÓł, o którym mow3 w ust. 5, sporządza.sie oe1jego-podpńu,
a Wykonawcy nie przysługuje prawo
wn ies ien ia zastrzeŻeń dotyczących sposob u jej'po oiel.ań ia'

Przekazanie prÓbki do badań jednostce wyńienionej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem
odbioru
wskazującym datę odbioru, ilośĆi nazwę p)rzekazanego do badań towaiu oraz nazwisko
i imię osooy
odbierającej próbkę do badań.

W przypadku wydania pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o

ktÓrej mowa w ust. 1 opinii
stwierdzającej niezgodnoŚÓ prÓbki
ż-wymaganiami określonymi w ust. 1, zamawiĄ1ący
lgwgru
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę,-drogą faksową lub elektroni czną
W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o ktÓrycrl ńowa'w ust. 9:
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczónia w terminie- określonymw umowie, licząc
od daty
powiadomienia, tow-aru wolnego od wad w.ilościrównej wielkości nierózchodowanej
dostawy, o ktÓrej
mowa w ust. 3 pkt 2' pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami
$ 1ó, z zastizezeniem
ust.
.

1 1,

\AĄlkonawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi
koszty towaru zuŻytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego naódniaoraz ich pzeprowadzeniaiwyóanla

opinii,

Zamawiający może zlecic, powtÓrne badania kontrolne prÓbki tozsamego towaru z losowo
wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,

Wykonawca ponosi koszty towaru zuzytegó do powtÓinych badań, o ktÓrych mowa w pkt
3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania 'oraz ich p'repro*'ad zenia iwyo'ania
oiin'il,
niezaleznie od uzyskanych wynikÓw,
5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa
W ust. 1 mogą stanowic przesłankę do odsiąpiehia óo umowi z przyczyn lezących
po stronie Wykonawcy i nie dokonaniazapłaty za wadliwą partię towaru.
11' Towar obarczony wadą, potwierdzoną opińią specjalisiyczne1
;ednostki badawczej, o ktoĘ mowa
w.ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego-tranśporteń i na jego koszt.
12' W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią'slecjalistycznej jednośtkibadawczej, oktÓrej mowa
w usŁ 1, wady towaru częŚciowo lub całkowicie roźchodówanego zmagazynu oraz podjęciu
p'zezZamawiającego decyzji o demontazu i wytransportowaniu tońaru z d'ołukopalni, rło.źt}'i
wynikającymi z wy_Żei wymienionych działań obiiązony zostanie Wykonawca na podstawie
faktury
wystawionej przez.Zamawiającego w oparciu o sporżądzonąprzez niego kalkulację
kosztÓw
13' W czasie realizacji umowy Zamawiający.zastrzega sobie prawo do przeprowadzLnia, w uzgodnionym
z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, -audytu warunkÓw' techniczno organlzacyjnych
oraz zgodności procesu realizacji umowy z posiadany mi przez \A/ykonawcę certyfikatami.
14' W audycie, o ktÓrym mowa w ust. 13, oprÓcz upowaznionych przedsta*ici"ii ZamawiĄącego mogą
uczestniczyÓ, na zaproszenie Zamawiającego, równiez przedstawiciele akredytowańó;
ieonojril
certyfikującej.
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1

2

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny ze złoŻonąofeńą.
Dostarczenie przez Wykonawcę towa ru nastąpi do wskazanego przez Zamawi ającego miejsca
w terminach okreŚlonych w zamÓwie niach w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba, ze uzgodniono
inną
godzinę dostawy. Towar winien zostac wydany Zamawiającemu W o pakowan u zwy
czĄow o przyjętym
dla danego rodzaju towaru is posobu przewozu
i

3'
4.
5.
6'
7.

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

na koszt

własny

Towar winien być 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 pzóz Wyi<onawcę'
Kosziy odbi'oru
powyzszych odpadÓw ponosi Wykonawca'
Braki w dostawach
lowaru, ZamawiĄący zobowiązany jest podac Wykonawcy do wiadomoŚci pisemnie,

faxem lub pocztą

elektroniczną w terminie do 3 dni-róboczych odlch ujawńienia. Wykonawca winien
w ciągu 3 dni roboczych od powiadomieniazając stanowisko, co do brakÓw w towarze.
Jezeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym teiminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał
za
niedostarczony.

8.
9. Z

chwilą rozpoczęcia realizaĄi dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc do magazynu

Zamawiającego z kaŻdą partią wyrobÓw sporządzone W języku poisńim dokumenty, potwierd"zające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okreŚlonych pizóz zźnawiającego:

Przy pierwszej dostawie:

a)

Kopia certyfikatu/certyfikatow w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną
jednostkę ceńyfikującą, potwierdzaiący, Że dokładnie oznaczone'probutty
będące przeómiotem
zamÓwienia mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładow gorńiczycn. t szt. w
wersji
1
papierowej i 'l szt. w wersji elektronicznej)

Przy każdei dostawie:
Dowod wydania materiału (WZ),
- Swiadectwo kontroli jakoŚci'
- Deklaracja zgodności,
- Karta Gwarancyjna,
- Dokumentacja techniczno-ruchowa / instrukcja stosowania ieksploatacjiwrazzwykazem
części
zamiennych ( w wersji papierowej lub elektronicznej), lub
rysunek wykonawczy umoziiwia1ący
identyfikację częŚci'

a)

'10. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań
zwrotnych własnym transportem i na własny koszt'
Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elóktronicznĄ o mozliwoŚci odbioru
opikowarł
w terminie:

1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań - jeŻeti dotyczy
2) do 180 dni od dnia przyjęcia towaru - dgtyczy bębnÓw po linach, kablaóh i przeńooóch - jeŻeti dotyczy
11. Jezeli Wykonawca po upływie 70 dni od onia powiadomienia o mozliwości odbioru op"ńońn

1)
2)

zwrotnych, nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:

dostarczenia opakowania zwrotnego

oo sióoziby Wykonawcy na koszt Wykonawcy,

z cennikiem przewożnika,
unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.

zgodnie

1'ZamawiającyzobowiązaHy.jestf"';ffiędąpodpisywanelubprzekazywane
?". podpisu (w przypadku zamowień elektronicznych) przez óśoby jpowaznione ze śt,ony
Zamawiającego.

2'

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
B)

9)

Zamowienie winno okreŚlać:
identyfikatoryumowy,
sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia,
datę i numer zamÓwienia,
przedmiotzamówienia,

iloŚci ijednostki miar,
ceny jednostkowe netto,
ogÓlną wartoŚć netto zamÓwienia,
termin realizacjizamÓwienia,
miejsce dostawy.
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Zamawiającego osobą odpowiedzialną

za

w zawańej umowie lub branzysta sporządzający zamÓwienie.

$ 9. Zakres

realizację umowy

są osoby

wymienione

zeczowv pzedmiotu umowv

Zakres Żeczowy zgodnie zZałącznikiem Nr 1 do SIWZ.
1.

1)

a)

b)

s 10. Karv umowne iodszkodowania

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić ZamawiĄącemu kary umowne:
w wysokości 10% wartoŚci netto niezrealizowanejczęści umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania lit. b i
lit. c w zakresie zamowień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,
w wysokości10% umownej wańoŚci netto towaru okreŚlonego kazdorazowo w niezrealizowanej części
zamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia zpowodu okoliczności, za ktÓre odpowiada
Wykonawca,

c)

W wysokości0,2% umownej wartoŚci netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo

w zamÓwieniu,

nie dostarczonego w terminie za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru,
przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości0,5o/o. W przypadku
definitywnego braku realizacji zamÓwienia lub jego części,w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy,
kara umowna równa jest wartościniezrealizowanego zamÓwienia' Za definitywny brak realizacji
zamÓwienia lub jego częŚci uznaje się w szczegolności oŚwiadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od
realizaĄi zamÓwienia lub jego częŚci oraz sytuację, w ktÓrej kwota kary umownej z tytułu zwłoki
w realizacji zamówienia lub jego częściosiągnie wartoŚc niezrealizowanego zamÓwienia lub jego
częŚci.

d)
e)

w wysokoŚci 0,2% wartoŚci netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki
w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o ktÓrych mowa w $ 5 ust. 3,

W wysokoŚci

0,2o/o

wańoŚci netto podlegającego wymianie towaru
lub7 orazw $ 6 ust' 9 pkt 1),

(w przypadkach okreŚlonych w $ 5 ust' 5

za

kaŻdy dzień zwłoki

Zamawiający zobowiązuje się zapłacic Wykonawcy kary umowne:
umownej wartości netto towaru okreŚlonego kazdorazowo W niezrealizowanym
zamÓwieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwienia z powodu okolicznoŚci, za ktÓre odpowiada

2)
a)

w wysokości 10%

b)

w wysokości 0,1oń umownej wańoŚci netto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego

Zamawia1ący,

2

3

4
5
1)

2)
3)
b_

1'
1)

towaru za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opóŹnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający uprawniony jest do
nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktorych iloŚc odpowiada ilości towarÓw z dostarczeniem ktÓrych
Wykonawca się opoznia' W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę wyŻsząod ceny
wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciąŻy Wykonawcę roŻnicą pomiędzy ceną, po
jakiĄZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
ZamawiĄący niezaleŻnie od zastrzezonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wartoŚci faktycznie poniesionych strat oraz utraconych
korzyŚci.
W przypadku wystąpienia okolicznoŚci uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty
stanowiĆ będzie nota księgowa
Zadatę dostawy pańiitowaru strony przyjmują:

datę dostarczenia pańii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez

magazyniera

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

ZamawiĄącego, przekazaną Wykonawcy, lu b
datę dostarczenia przez Wykonawcę partii towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,
potwierdzoną w sposób opisany w pkt. '1.
Zanaliczanie kar umownych, o ktÓrych mowa w ust. 1 pkt. '1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branŹysta
jednostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwienie.

s 11. Odstanienie

zamowlenla

W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawiający moze odstąpic od realizacji zamowienia
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyc kary umowne zgodnie z postanowieniami
$10 ust.'1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
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s
2)
3)

4)
5)
2.

3

L

otrzymania ?rzez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy

o

odmowie wymiany partii towaru,

co do ktÓrej Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z$'l0 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 przez Zamawiającego

u

innego kontrahenta towarów,

W ilościwyspecyfikowanej

w niezrealizowanym zamÓwieniu, z ktorych dostarczeniem \AĄlkonawca się opoznia.

odstąpienie ZamawiĄącego od realizacji zamÓwienia z przyczyn leŻących po stronie \Ą/ykonawcy
w kazdej z form przewidzianych dla przekazywania zamówień uwaza się

ZamÓwienia, przekazane
za skuteczne.

Dopuszcza

się

odstąpienie

od

realizacji zamÓwienia

po

a Zamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.

uzgodnieniu między \A|konawcą

$ 12. Odstapienie od umowv
Zamawiaiącemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagroŻenia bezpieczeństwa mienia
Zamawiającego lub zdrowia, zycia pracowników. Prawo to Zamawiający moze wykonywać w ciągu 30

dni od powzięcia przez

2.
1)

3

1)

2)
3)
a)

niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawóę przepisów |rawa
skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługule wynagrodzenie
nalezne mu z tytułu wykonania częŚci umowy.
Zamawiający zastrzega 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 moŹe wykonywac w ciągu 30 dni od powzięcia pzez niego wiadomoŚci
o zaistnieniu tych okoliczności.''
ZamawiaĘcemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia Wynoszącego nie więcej niŻ 60 dni, okreŚlonego w odrębnym oŚwiadczeniu,
w przypadku:
ograniczenia produkcji lub reorganizacjiw jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących

mozliwoŚÓ wykorzystania uwolnionych ŚrodkÓw produkcji

lub

p-oienó1ału

luoźt<iógo

do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową.
zmian w strukturze organizacyjnej ZamawiĄącego, skutkującej tym ze Świadczenie objęte umową nie
moze byc zrealizowane

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

b)

nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb niezgodny ze
sposobem okreŚlonym w umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamÓwńnia -jest
nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego.
$ 13. Ochrona danvch osobowvch

1

2

3.

4

Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ochrony udostępnionych danych osobowych, w związku
z realizac)ą dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych ŚrodkÓw oóhrony dańych
osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami prawa a w szczegÓlnoŚci
z ustawą zdnia 10 maja 2018' o ochronie danych osobowych (Dz.U.2O1g.1781t.j. z dnia 19'oó'2o19),
orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetvtarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95t46twE-.
\A/ykonawca i Zamawiilący zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wyda nych przez
polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych'osobowych doiyczących
przetwazania i ochrony danych osobowych.
Wykonawca i Zamawiający oŚwiadczają, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamÓwienia/umowy źnaiąprżepisydoĘczące ochróny
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawniajĘóe do pźetrruirzania oanycń
osobowych.

Wykonawca i Zamawiający oświadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamowienia i/lub realizacja umowy zostiną wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niózbędne bo jej realizaó1i, a po tym
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy._
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Zgodniezart.13,:!J.j,.t'r"egoiRady(UE)2o16/679zdnia

27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ocńrony. osÓb fizycznych w'zwi{zku
,. pir"wr^oaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego prze[ływu t9!ió JJny ch
oraz uchylenia dyrektywy g5t46twE
(ogólne rozporządzenie o ochrońie oańyón),
1oz'u.ue .L' 2016.119'1)" .ń"ń"go dalej RoDo,
Zamawiający informuje,
iz:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

B)

e)

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs
KRAJ S'A., z siedzibą
Piekarach Śląskich
przy ul.' oen. j. ńĘtx., wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
^(41-9_40)
prowadzonego Rrzez_^Sąd_Rejonowy
w Gliwicach, X'\Ałdzi;ł Go;podan"źi-k"iowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000955885; kapńał zakładowy 'lzs sź1 ooo,oo złotych
opłacony w całoŚci,
podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer
identyfikacji pooatkbńej-Ńlp
oss-ooo-48-65,
-rńnł.weglokokskraj'pl,
REGoN:270034633; BDo oooo1 22za, e'-ńźil: sekretariat@wegloi(oi(skraj.pl,

w

zwany dalej Admi n istratorem.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony

Danych osobowych W WĘGLoKoKs KRAJ S.A':
adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adies e_móil, iod@wóoiokokskrai.p|
, tLl. sz zla rc 67 '
Przetv'tarzanie przekaz'anych przez Wykonawcę oaffioilBowych
moŹe dotyczyc reprezentantÓw,
właŚcicieli lu b pracown ikÓw Wykonawcy.
Dane Wykonawcy są rÓwniez przefuvarzane w celu zapewnienia komunikacji
między

stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz
promowania produktow
oraz
Administratora, a jeśli.zaszłaby taka potizeba takze w- celu dóchodzenia
i windykacji naleznoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora
okreŚlonego w ań' o ust. r lit. f) RoDo.
Przetv'tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne
rÓwn"iez ali ńyronania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynińającego ń szczegÓlności
z ustawy o podatku
dochodowym od osÓb fizy-cznych i prawńych, "ustawy p"r"*o geologiczne
i gÓrnicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstówie
art. ó ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie
związanry:mz- ió,atizaciąpowyzszych
celÓw' Administrato| moze udostępniĆ oań 'osboo*" ńvr.on"wcy
iilnyń odbiorcom Świadczącym
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dańe
Wykonawcy będą rowniez udostępniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa
oraz fodmiotom pizeiwa rzającym,z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzenlu
oańyón osooowyón, w zarresie niezbędnym
'pizetwaizania
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykon-awcy będą przebuarzane
-w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu.
Dane oiobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami'

Wykonawca posiada
.prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca ma prawo Wxiesienia skargi do lnspektora ochrony
Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ S'A': adres; 41-905 Bytom, ul. Kónstytucji z6 adres
iooóweóń[or<sńó pl , tel'32 718 16
67 lub do Prezesa
"-'"il,
ochrony Danycń ośobowych, ul.
śiawki ioo-tga Warszawa, gdy uzna,iŻ
!rzęd1
przefitttarzaile danych osobowych wykonawcy narusza przepisy
RoDo.
W

tra

kcie r

ealizacjiŻJ'i*

a p rze p isÓw prawn yc h
W zakresie ochrony środowiska oraz zapisÓw lnsfrukcji dla wv[oń"ńiow
obowiązującej
w WĘGLoKoKS
KRAJ S.A', zamieszczonej na stronie nttpś:/J'osta*"y_*ógróxółscoig.nizl.

1

1)

2)
2

Wykonawca oraz Zamawiający,nie moŻj l3;rffi$#*
swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa.
Zakaz ten dotyczy takŻe pracownikÓw,
przedstawicieli Wykonawcy oraz innyih óśoo ozidła1ących
w ;ego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się

w szczegÓlnoŚci do zachowań, ktÓre mogą prowadzic d'o:

popełnienia przestępstw. okreŚlonych-

w art.

'16 ustawy

z

dnia

28

pażdziernika

2Oo2 r.
o odpowiedzialności podmiotÓw zbioiowych za czyny zabronione pod grozbą
kary (Dz.U' z2019 r', poz.
628),

popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U . z 2O2O r. poz. 1 91 3).
Wykonawca oraz Zamawiający winien zapobiegaÓ wszelkim nieuczciwym
działaniom ze strony swych
przedstawicieli' Gwarantują i zobowiązuj1ą. sięJ ze nie
wręcżaiy i nie Wręczą Żadnej darowizny lub
'i
prowizji; jak równiez nie zgadzały sią nie zgod.ą
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przedstawicielowi drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania i/lub umową.
I

s 17. ochrona taiemnic przedsiebiorcv' zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W związku z wykonywaniem Umowy
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

obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie dane
będące przedmiotem bądż wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy
własnoŚcią
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się
usunięcia danych będących własnościąZamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, plzy czym Wykonawca ma prawo zachowac po jednej kopii wszystkich
dokumentow i informacji pozyskanych w związku z Umową.

są

2.

3.

4
1)

2)
3)
5.
1)

2)
3)
6.
7.

L
o

do

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem
przebuarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego ibez wyraŹnej
zgody Zamawiającego nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby, za
ktÓre \A/ykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚc, poza zakresem Umowy przeM,tarzane, ani tez
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, Żadnej informacji ujawnionej mu przez
ZamawiĄącego, ktora:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takŻe dopuszczalne
w następujących sytuacjach:
Wykonawca moze W razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcow,
Wykonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
Wykonawca moŻe ujawniac informacje na ządanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisow 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 interesow Zamawiającego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całoŚci, o ile nie wynika to z lnnych postanowień
Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji, zzastrzeŻeniem ust. 4 i 5'
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
n ieupowazn ionym dostępem, uszkodzen iem i/lub n ieu prawn ioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.
$ 18. Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z
201 0r. o och ron ie nformacji niejawnych (D2.U.20 1 9.7 42 t.j.).

dnia

5 sierpnia

i

I

2.

$ 19. Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezelijej
realizację uniemozliwiły okoliczności siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częścina stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna zapobiec ani
przeciwdz

3.

a)
b)

c)
4.

ia

łac przy zachowa

n

i

u n alezytej sta

ra n

noŚci'

Przejawami siły wyzszej są W szczegolności:
klęskizywiołowe np. poŻar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp.,
akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy
powazne zakłocen ia w

fu n

kcjonowan u tra nsportu,
i

itp.,

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania

o

zaistnieniu okolicznoŚci

stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
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Jezeli okolicznośćsiły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niŻ siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
$ 20. Nadzór i koordvnacia

Ze strony

Zamawiającego osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr
*"11::l::':*1in:11'u',u,

1.

.....1e1....

e-ma
.. e- mail

nad

r

osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamówień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją
i

2.

terminowoŚcią dostaw jest:

.. tel.
..... e- mail ...
Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją

:'o*l :'u: :"

"7

,Lll

::

il3i1

:::

E-mai! do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo
3

)

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

1

a)
b)

c)

d)

2

3.
4.
5.

6

a)

W

związku

z

sytuacją,

$ 21. Postanowienia dodatkowe

jaka zaistniała na skutek wojny pomiędzy Federacją

Rosyjską,
a Ukrainą, Wykonawca oŚwiadcza, ze stosuje się do obowiązujących przepisÓW prawa wprowadzających
sankcje i nie wspołpracuje z podmiotami objętymi sankcjami, czy teŻ W zakresie, ktÓry jest
objęty sankcjami. Nadto Wykonawca oŚwiadcza, Żeani on sam, ani zaden członek jegozaządu, ani teŻ
jego beneficjenci rzeczywiŚci nie są objęci sankcjami. W szczegolności \Ałkonawca oświadcza, Że
stosuje się do:
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz słuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz' U. z2022 r. poz.835);
rozporządzenia Rady (WE) nr 76512006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środkÓw ograniczających w
związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosjiwobec Ukrainy;
rozporządzenia Rady (UE) nr 26912014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ŚrodkÓw ograniczających w
odniesieniu do działań podwazających integralnoŚĆ terytorialną, suwerennośĆi niezaleznoŚc Ukrainy lub
imzagraŻa1ących;
rozporządzenia Rady (UE) nr B33l2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środkÓw ograniczających w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
\Ąlkonawcy oświadczają, Źe nie zachodzi wobec nich przesłanka wykluczeniaz postępowania okreŚlona
w art,7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r' o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuŻącvch ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.
poz.B35) oraz nie istnieje zakaz udzielania zamÓwienia okreŚlony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr
20221576 z dnia B kwietnia 2022 r' w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego
ŚrodkÓw ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie'
Wykonawca oświadcza, Że wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamÓwienia) wyroby nie pochodzą,
ani nie zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.
Wykonawca oŚwiadcza, ze nie są podejmowane wobec niego inne prawem przewidziane środki o
charakterze sankcyjnym niz te określoneW ust. 1.
Jezeli ktÓrakolwiek z okolicznoŚci zawartychw powyzszych ust. 1-4 staniesię nieaktualna, wÓwczas
Wykonawca zobowiązują się niezwłocznie powiadomic o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty
e-mail, nie pÓŹniej niz w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okoliczności.
Niezaleznie od podstaw odstąpienia od Umowy okreŚlonych w jej treści,Zamawiający uprawniony jest do
odstąpienia od Umowy w całościlub częściw przypadku, gdy zajdzie co najmniej jedna z ponizszych
okoliczności:
wobec \A/ykonawcy zĄdzie co najmniej jedna z przesłanek 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 słuŹących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U' z 2022 r'
poz.B35);

b)

wobec Wykonawcy zaistnieje zakaz udzielania zamÓwienia określony w ań' 5k Rozporządzenia Rady
(UE) nr 20221576 z dnia 8 kwietnia 2022 r' w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833t2O14
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c)
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Ukrainie;
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z

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

tez w zakresie, ktory jest objęty sankcjami.
wobec \A/ykonawcy podejmowane są inne prawem przewidziane Środki o charakterze sankcyjnym niz te
określonew ust. 1.
Zamawia1ący 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.

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

5'

6.
7.
B.

$ 22. Postanowienia końcowe
Ewentualne sprawy Sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji
bezpośrednich.
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy pozniejszego
niŻ określony w umowie:
w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,
po przekazaniu zamÓwienia, dla zamÓwień przekazywanych drogą elektronicznąpoprzez informację o
zmianie terminu realizaĄi zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niŻ pieruvotny termin
realizaĄi. W kazdym przypadku mozliwa jest zmiana terminu realizaĄi zamÓwienia po przekazaniu
oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e- mailem'
W przypadku braku mozliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie czynności związane z koniecznościąbezpoŚredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ s.A (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takŻe wszystkich czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKoKs KRAJ S.A. wynikających zzawieranej
umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej nadzor
nad realizacją 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
pracownikÓw WĘGLOKOKS KRAJ S'A' przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizacją Umowy.
Zakaz ten nie dotyczy pracownikow Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności,
ktÓre na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę
zwolnienia od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez
Zamawiająceg o wiedzy o powyzszych okol icz n oŚciach.
W sprawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązu)ące przepisy prawa
polskiego.

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

ze

Stron.
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