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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:

l.

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka Akcyjna
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \A!dział Gospodarczy pod numerem KRS 0000955885;
NIP: 653-000-48-65; REGON: 270034633; BDO 000012274;
wysokoŚÓ kapitału zakładowego:173 321 000,00 PLN opłacony w całoŚci;
ad res strony i nternetowej; www.weq lo koks krai. p

I

SposÓb komunikowania się z \A/ykonawcamizostał określony w dalszej częścislWZ'
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcv-weqlokoks.coiq.biz
Adres strony internetowej do składania elektronicznego formulaza ofeńowego
(adres platformy EFO): https://efo.coiq.bizl

ll.

lnformacjepodstawowe:
1' W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofeń oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa
się pzy użyclu środków komunikacji elektronicznej. ofeńy wraz z załącznikami sporządza
się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Użyte w treściSIWZ pojęcie: "EFo" znaczy Elektroniczny Formularz ofeńowy składany na
platformie elektron icznej.
Szczegółowy sposób składania ofeń na platformie EFo jest dostępny na stronie:
https://efo.coiq.bizlindex/pomoc/dokumentacia

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

Ill'

1.

t

z $ 7 Requlaminu (,.Procedura odwrÓcona'') Zamawiający w ninieiszvm postepowaniu
najpieruv dokonana badania i oceny wszystkich złozonych ofeń, a nastepnie dokonana ocenv
kwalifikacji podmiotowei Wvkonawcy (w zakresie braku istnienia podstaw wvkluczenia i spełnienia
warunkÓw udziału w postępowaniu), ktÓrego ofeńa została naiwvżei oceniona tj. zawiera najnizsza
cenę lub najkorzvstnieiszv bilans ceny oraz innych kryteriow ocenv ofeń'
Przedmiotem zamÓwienia jest:

Remont obrotnicy kombajnu chodnikowego AM-50
dla WĘGLoKoKs KRAJ S.A. w roku 2022
SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia okreŚlono w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Maszynylurządzenia objęte świadczeniem usług remontowych są własnościąWĘGLoKoKs KRAJ
S.A. KWK Bobrek-Piekary.

Termin wykonania zamówienla iwarunki gwarancji
1. Wymagany termin wykonania zamÓwienia: do 4 tygodni od momentu przekazania uządzenia
do remontu.
2. \AĄmagana gwarancja na czynnoŚci remontowe: 12 miesięcy od daty pzekazania

3'
Se

podwykonawców.

Zqodnie

opis przedmiotu zamówienia

2'
3.
lV.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń,
zgodnie
z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A., zwanym dalej Regulaminem.
V1łciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust' 2, dostępny jest dla \ĄĄlkonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLOKoKS KRAJ S.A. w Profilu Nabywcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofeń wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzec umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚc powierzenia częścizamÓwienia do wykonania przez

Zamawiającemu maszyny po wykonanym remoncie, potwierdzonym dokumentem odbioru.
Pozostałe warunki gwarancji zostały okreŚlone w Załączniku nr 1 do SIWZ - Zakres rzeczowy
przed miotu zamówienia.
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V.

WĘGLoKoKs KRAJ s.A.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktÓrzy spełniają następujące warunki
dotyczące:

1)
2)

posiadania wiedzy i doŚwiadczenia'
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnościlub czynności tj. do wykonywania
usług objętych postępowaniem w zakresie nie mniejszym niŻ przedmiot zamowienia, to znaczy''

-

w odniesieniu do maszyn i urządzeń budowy zwykłej:
a) są Producentem maszynluządzeń lub jego upoważnionym przedstawicielem, ktorego
przedmiot zamÓwienia dotyczy,

lub

b) posiadają autoryzację Producenta maszynlurządzeń' ktÓrych przedmiot zamÓwienia dotyczy
do wykonywania ich senłisÓw (napraw), remontów,
lub

c) lnni \ĄĄlkonawcy niż wymienieni w ppkt. a), b) posiadający ocenę zdolności zakładu

3)
4)
5)
6)

7)
B)

remontowego do wykonywania remontów maszyn i urządzeń w zakresie nie mniejszym
niz przedmiot zamÓwienia, wydaną przez akredytowaną jednostkę ceńyfikującą w obszarze
oceny dobrowolnej,
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobamizdolnymi do wykonywania

zamÓwienia,

nie zalegają z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie
na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzjiwłaściwego organu,
nie znajdują się w stanie:

a) 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 ań. 332 ust' 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r._ Prawo
restrukturyzacyjne (j.t. Dz.U. z2021poz. 1588 t,j.),
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 z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe(j't. Dz.U' z 2020 poz. 1228
zpÓżn'zm.),
spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamÓwienia określonew Załączniku nr 1

do SIWZ.
NiezaleŻnie

od podstaw wykluczenia określonych W Regulaminie udzielania zamówień
WĘGLoKoKs KRAJ S.A. oraz slWZ' Zamawiający wykluczy z postępowania \A/ykonawcę:
a) co do ktÓrego zachodzi jedna z ponizszych okoliczności, okreŚlona w ań. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.

w

z2022 r. poz'835), dalejzwana,,Ustawą'' tj.:
- \Ąń/konawcę wymienionego w wykazach okreŚlonych w Rozporządzeniu Rady (WE)
Nr 765/2006 dnia 1B maja 2006 r. dotyczącego środkÓw ograniczających skierowanych
przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektÓrym urzędnikom z Białorusi
(zwanego dalej ,,Rozporządzeniem nr 76512006'') i Rozporządzeniu Rady (UE) Nr 26912014
z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ŚrodkÓw ograniczaiących w odniesieniu do działań
podwazających integralnośó terytorialną, suwerenność i niezaleŻnoŚó Ukrainy lub

-

im zagraŻa1ących (zwanego dalej ,,Rozporządzeniem nr 26912014'')' albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu Środkal
o ktÓrym mowa w ań. 1 pkt 3 Ustawy;

\Ątlkonawcę, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca2018

r' o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz'U. z 2022 r.
poz. 593 i 655) jest osobą wymienioną w wykazach okreŚlonych w Rozporządzeniu nr
76512006 i Rozporządzeniu nr 26912014 albo wpisaną na listę lub będącą takim
beneficjentem zeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę,
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka,
o ktÓrym mowa w ań. 1 pkt 3 Ustawy;

Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu ań' 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września1994 r' o rachunkowości (Dz. U' z2021 r. poz.217,2105 i 2106)jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 76512006 i Rozporządzeniu
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nr 26912014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;

2022 r.,

b) wobec ktÓrego istnieje zakaz ubiegania się o zamowienie okreŚlony w art. 5k Rozporządzenia
Rady (UE) nr 20221576 z dnia B kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE)
nr 83312014 dotyczącego Środkow ograniczających W związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zgodnie z ktÓrym zakazuje się udzielania wszelkich
zamowień publicznych narzecz lub z udziałem:
- obywateli rosyjskich lub osob fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organÓw z siedzibą
w Rosji;

osÓb prawnych, podmiotÓw lub organÓw, do ktÓrych prawa własnoŚci bezpośrednio lub
pośrednio w ponad 50 % naleŻądo podmiotu, o którym mowa W powyzszym tirecie; lub
osob fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organów działających w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktÓrym mowa W dwÓch powyzszych tieretach, W tym
podwykonawcÓw, dostawcow lub podmiotów, na ktÓrych zdolnoŚci polega się w rozumieniu
dyrektyw w sprawie zamÓwień publicznych, w przypadku gdy przypada na nićh ponad 10 %

wartości zamowienia;

c) wobec ktÓrego są podejmowane inne prawem przewidziane środkio charakterze sankcyjnym,
niz te określoneW ust. 8);

d) ktÓry

9)

w zakresie

przedmiotu zamÓwienia oferuje wyroby pochodzące lub które zostały

wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

Niezaleznie od innych dokumentów wymienionych w S|WZ \Ąfukonawca zobowiązany jest
do złozenia wraz z ofertą oŚw|adczenia, ktÓrego wzÓr stanowi Załącznik nr 3 do Sl\ĄZ.
oŚwiadczenie składane jest przez Wykonawcę w celu wykazania braku podstaw wykluczenia,
o ktÓrych mowa w punkcie powyzej. W przypadku wspÓlnego ubiegania się o zamowienie przez
Wykonawcow, oŚwiadczenie składa kaŻdy z Wykonawcow wspÓlnie ubiegających się
o zamÓwienie.

10) Jezeli Wykonawca nie złoŻyłoŚwiadczenia, o ktÓrym mowa w ustępie powyzej, lub złoŻone
oświadczenie jest niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie \A/ykonawcę do jego
złoŻenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

11) Zamawia1ący zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia, o ktÓrych mowa
w ust. B)' w dostępnych rejestrach, zarówno w toku postępowania o udzielenie zamÓwienia, jak
iw toku wykonywania Umowy.
ocena warunkÓw spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia

na podstawie złożonychprzez Wykonawcow, a Wymaganych przez Zamawiającego dokumentÓw.

vt.

zAMAWlAJĄcY zĄDA PRzEDŁoŻENlA WRAZ z oFERTĄ oD KAżDEGo z VI/YKoNAWGÓW:

1.

W ceIu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia:
oŚwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złoŻonego na druku Formularza ofeńowego

1)

2)
3)
4)

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

oŚwiadczenie o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę stanowiącegoZałącznik nr 3 do SIWZ;
aktualnego odpisu z właściwegorejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawionego nie wczeŚniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania ofert, a dla
\ĄłkonawcÓw, ktÓrzy prowadzą działalnośĆna podstawie innych dokumentÓw - ten dokument;
pełnomocnictwa do podpisywania ofeńy W imieniu Wykonawcy, jeŻeli upowaznienie
do podpisywania ofeńy nie wynika z przedstawionych dokumentÓw.

Pełnomocnictwo* do złożeniaofeńv musi bvó pod ryqorem nieważnościudzielone
poprzez opatrzenie qo kwalifikowanvm podpisem elektronicznvm przez mocodawce

5)
6)

* (zalecane jest
złożenie pełnomocnictwa w oddzielnym pliku i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez mocodawcę),
dowodu wniesienia wadium - jeŻeli dotyczy;
jezeli \A'lkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentÓw, o ktorych mowa w pkt 3) składa dokumenty wystawione w
kraju, w ktÓrym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania' Terminy okreŚlone w pkt 3) stosuje się

odpowiednio,

2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału W postępowaniu, złozonego na druku
Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
Sekretaz Komisji Pzetargowej: Ewa Wrodarczyk
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2)

dokumentÓw w odniesieniu do maszyny i urządzenia budowv zwykłei:

a)

w

przypadku Wykonawcy będącego Producentem maszyn/urządzeń lub jego
upoważnionym przedstawicielem, ktorych przed miot zamówienia dotyczy:

oŚwiadczenia Wykonawcy, ze jest Producentem maszynlurządzeń lub jego
upowaŹnionym przedstawicielem, złoŻone na druku stanowiącym Załącznik nr 4
do SIWZ,
Wykonawca działający jako upowaŻniony przedstawiciel Producenta winien do oferty
dołączyÓ upowaŻnienie wystawione przez Producenta maszyny, urządzenia lub

podzespołu będącego przedmiotem remontu

b)

w

przypadku Wykonawcy

nie

będącego Producentem, upoważnionym

przedstawicielem Producenta maszyn/urządzeń, ktorych przedmiot zamÓwienia
dotyczy, a posiadającego autoryzację Producenta:

oŚwiadczenie Prod ucenta maszyn/u rządzeń, ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub

o udzieleniu Wykonawcy autoryzacji do
wykonywania remontÓw maszynlurządzeń w zakresie nie mniejszym niŻ przedmiot
zamÓwienia w danym postępowaniu oraz w okresie nie krótszvm niż okres realizacii
zamówlenia,
c) w przypadku innych Wykonawców niż wymienieni w ppkt. a)' b):
jego upoważnionego przedstawiciela

ocenę zdolnoŚci zakładu remontowego do wykonywania remontÓw maszyn i urządzeń

w zakresie nie mniejszym niz przedmiot zamÓwienia, wydaną przez akredytowaną
jednostkę ceńyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej - ważna w dniu składania
ofeń,

Vtl.

zAMAWlAJĄcY ż4oł PRzEDŁoŻENn oD WYKoNAWGY, KToRY zŁoŻYŁ
NAJKoRzYsTNlEJszĄ OFERTĘ (najwyżej ocenioną tj.: zawierającą najniższą cenę lub
najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofeń)

ZAMAWAJĄGEGo:

1.

2.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie \Ą&konawcy, zgodnie zZałącznikiem Nr 5 do SIWZ'

Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) oŚwiadczenie Wykonawcy lczłonka konsorcjum o posiadaniu statusu M/Ś/D przedsiębiorcy,
nr NlP i adresu właŚciwego urzędu skarbowego - zgodnie zZałączniklem nr 7 do SIWZ.

Uwaga: w przypadku złożeniaoferty wspolnej oświadczenie powinien złożyćkaŻdy Wykonawca
(członek konsoĘum);

Zamawiający wezwie Wykonawcę, ktory złożynajkorzystniejszą ofertę, do złożenia
w określonymterminle sfosownych oświadczeń / dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne byłoby
u n i eważ n i e n i

e postę powa

n ia l u

b

o d rz u ce n

i

e ofe rty

Uwaga:

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
wykonania zamÓwienia, zdolnoŚciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotÓw,

Wykonawca może polegaÓ na wiedzy

do

niezaleŻnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkÓw.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamÓwienia, w szczegolności pnedstawiając w tym celu oryginał

pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobow

na potrzeby wykonania zamowienia.

Vlll.

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1. \AtVkonawcy mogą wspolnie ubiegac się o udzielenie zamowienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŻytego
wykonania umowy.
2. W przypadku, o ktÓrym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamÓwienia' Wszelką korespondenĄę związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem ze skutkiem dla
wszystklch wspóInie ubiegających się o zamówienie.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku \Ałkonawcow wspÓlnie, oferta oraz Wszystkie załączniki
muszą byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \AfikonawcÓw lub osoby
reprezentujące poszczegÓlnych wykonawcÓw składających ofeńę wspolną.
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4'

W przvpadku' kiedv kilku Wvkonawców składa ofeńe wspólnie. do ofeńv należv załaczvć:

1) na dzień składania poprzez EFo:
a) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostałych

\Ąłkonawców,
b) wystawiony indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw aktualny odpis z właściwegorejestru,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a dla WykonawcÓW, ktÓzy prowadzą działalnoŚÓ na
podstawie innych dokumentow - ten dokument;
c) oświadczenie o szczegolnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
2) nawezwanie Komisji Przetargowej :
a) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \AlkonawcÓw
potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji
właściwegoorganu,
b) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie pzedmiotu zamowienia stanowiącego
Załącznik Nr 6 do slwz'
c) kopię umowy konsoĘum.
5' \Ałkonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazać, że warunki
dotyczące wiedzy i doświadczenia,potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania
zamÓwienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚc załączyc odpowiednie
dokumenty (jeślisą wymagane). Jezeli jeden z \AlkonawcÓw spełnia okreŚlone przez
Zamawia1ącego warunki moŻna przedłoŻyÓ tylko dokumenty jego dotyczące.
tx.

opis sposobu przygotowania ofeńy

1'

oferta składa się z:
) Elektronicznego Formularza ofeńowego,
2) oświadczeń i dokumentow,
3) pełnomocnictwa wskazującego, iŻ osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub \A/ykonawca
występujący w imieniu WykonawcÓw wspolnie ubiegających się o udzielenie zamÓwienia, jest
do tego upowazniona, jeŻeli nie wynika to z dokumentÓw potwierdzających zasady reprezentacji.
Pełnomocnictwo do złożenia ofeńv musi bvó pod ryqorem nieważnościudzlelone popzez
opatzenie go kwalifikowanvm podpisem elektronicznvm przez mocodawce.
Wykonawca może złoŻyć tylko jedną ofertę.
TreŚc oferty musi odpowiadac treści Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamowienia.
Pzed złożeniem ofeńv zaleca sie wvkonanie testu podpisu elektroniczneqo na Platformie
EFo' MozliwoŚc wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo jest dostępna
po zalogowaniu - po kliknięciu ''Moje konto" l "Zabezpieczenia'' / ''Podpis elektroniczny.
W przypadku wystąpienia problemow ze złoŻeniem podpisu naleŻy skontaktować się bezpośrednio
z Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem
https://efo.coig'biz/index/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemÓw związanych
m.in. z podpisem elektronicznym).
ofeńę (Formulaz ofeńowy) należy złożyćw formie elektronicznej za pomocą platformy
Elektronicznego Formu!arza ofeńowego (EFo) udostępnionej na stronie: https://efo.coiq.biz'
Do Formularza ofeńowego złoŻonego w formie elektronicznej naleŻy dołączyĆ Wymagane
załączniki, tj.: dokumenty i oŚwiadczenia Wymagane w postępowaniu zgodnie z treŚcią SIWZ'
zapisane w jednym pliku w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.
1

2.
3.
4.

5.

UWAGA:
W przypadku braku moŻliwościzłoŻenia załącznikow do oferty w jednym pliku, załączniki mogą
byÓ 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 zawartość,
_ szczegołowy sposób składania ofert na platformie EFo 7'esf dostępny na stronie:

_

_
_

h

ttps //efo. co io.
:

b

izli

n d

ex/po moc/d

o ku

me

n ta cj

a

załączniki do ofełty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa naleŻy dołączyć jako oddzielny plik,

wadium w innej formie niŻ pieniądz (poręczenie, gwarancja), ktÓre zostało wystawione
w postaci elektronicznej, należy dołączyć jako oddzielny plik podpisany kwalifikowanym
pod p ise m e l e ktron i cz ny m p rzez Wvstawcę po ręcz e n i a/gwa ra n c i i.
6' Formularz ofeńowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kIiknięciu na link zamleszczony
na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PG z
S e kre

ta

rz Ko

m i sji P rz eta rg ow ej :
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jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla
Windows 7, Windows XP, Vista)' Windows 1'l, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą
JavaScript: Microsoft Edge, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta),
zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) - zgodnie z zaleceniami ze strony
dostawcy Java, minimaIna rozdzielczośó ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania
1366x786.
7 ' WiąŻącąofertą jest elektroniczna oferta pozostawiona na Platformie EFo w statusie złoŻona.
8. Składana na Platformie EFo ofeńa elektroniczna oraz odpowiednio oznaczone dokumenty
wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System nie będzie umozliwiał
złoŻenia niepodpisanych elektronicznie dokumentów bądz ofert.
9. oferta oraz Wszystkie załączniki muszą byc sporządzone W języku polskim pismem czytelnym,
a dokumenty sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język
polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez \ĄĄlkonawcę do oferty.
10.Wszystkie dokumenty i oŚwiadczenia (załączniki) składane przez \A{konawcę powinny być złoŻone
w formie oryginału lub kopii poświadczonejza zgodnośc z oryginałem przez \A/ykonawcę lub przez
osoby upowaŻnione do jego reprezentowania
'11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawia1ącego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnościitp.) nie podlegają ocenie'
\A/ykonawcy,
12.
ktÓrzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
ceńyfikujący, zobowiązani są dostarczyc Administratorowi Platformy EFo wzÓr takiego podpisu
przed rozpoczęciem procesu składania oferty.
13. Cena ofeńowa musi uwzględniac wszelkie koszty związane z realizaĄą przedmiotu zamÓwienia.
14. Cena ofeńowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeli Formularza ofeńowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem nr 2 do SIWZ.
15. Zmiana lub wycofanie oferty jest mozliwa przed terminem składania ofert, przy czym zmiana ofeńy
moze byÓ dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej ofeńy i złoŻenie nowej (zmienionej).
'16' Jezeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 t.j')
dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa nalezy w wersji elektronicznej dołączyc jako
oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot ,,tajemnica przedsiębiorstwa''. Tajemnica
przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚc kaŻdy
zainteresowany moŹe legalnie poznac. W szczegÓlnoŚci nie moŻna zastrzec: nazwy i adresu
Wykonawcy' informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji
i warunkÓw płatnoŚci. Brak stosownego zastrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą
na włączenie całościprzekazanych dokumentÓw idanych do dokumentacji postępowania.
'17'Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją
przez niego postanowień Regulaminu udzieIania zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ s.A.
itreści slwz, w tym w szczególnościwszystkich warunków udziału w postępowaniu.

x.

Wadium.

xl.

Zabezpiecze n ie na leżyteg o wykona n ia u mowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy

xil

Sposób uzyskania ceny ostatecznej.

Zamawia)ący odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

1' Ceną zamówienia będzie łączna wańoŚÓ
2. Oferta ostateczna uzyskiwana jest:

netto zamÓwienia podana w tabeli Formularza ofeńowego.

1) spośrodzłozonych ofert,
2) w drodze aukcji elektronicznej wg zasad określonychw SIWZ,
3) licytacji ustnej,
Wykonawcy, ktÓrzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej w sposÓb
wskazany przez Zamawiającego powinni złoŻyc ofertę ostateczną za pośrednictwem poczty
elektronicznej z zastrzeŻeniem, iz wiadomoŚc elektroniczna o dokonanej zmianie powinna zostaÓ
dostarczona przed terminem licytacji okreŚlonym W zaproszeniu. W przypadku braku odpowiedzi
na zaproszenie do licytacji Komisja Przetargowa przyjmuje ofertę wstępną jako ostateczną.

3'

4) negocjacje.

Do aukcji elektronicznej, licytacji ustnej, negocjacji Zamawia1ący nie zaprasza WykonawcÓw, ktÓrzy
przetargowej nie spełniają warunkow udziału w postępowaniu lub ich ofeńa

w ocenie Komisji

podlega odrzuceniu.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw realizacji

ZamÓwienia z \Ąłkonawcą, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony wcześniej
sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej,
elektronicznej (np.: mail, pońal aukcyjny), telefonicznej'

Sekretarz Komisii Pzetargowej: Ewa Wrodarczyk
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WĘGLoKoKS KRAJ S.A.

Zasady wyboru najkorzystniejszej ofeńy z zastosowaniem aukcji elektronicznej - jeżeli dotyczy.
1. O terminie przeprowadzenia aukcii elektronicznei Wvkonawcv zostana poinformowani
na etapie zaproszenia do udziału w aukcii.

2'

\Ąfumaqania sprzętowe:

1) komputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
2) przeglądarka internetowa:
Microsoft Edge,
Mozilla Firefox 3'5 lub wyŻsza,
c) włączona obsługa JavaScript i obiektow ActiveX.

-

3' ofeńa

ostateczna uzyskiwana jest spośród złozonych ofeń:
1) w drodze aukciielektronicznej:

a) Zamawiający moze przeprowadzic aukcję elektroniczną jeżeli do postępowania zostaną
złoŻone co najmniej 2 ofeńy nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja
elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weglokoks.colg.bizl.
\Ąfikonawca zobowiązany jest zalogowac się pod powyzszym adresem w systemie Aukcje
elektroniczne.

b) Zamawiający w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny'
c) lnformacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz
do udziału w aukcji'

z

zaproszeniem

d) Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, ktÓzy nie spełnią warunkÓw
udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu'

e) W przypadku \Ąń7konawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną
przyjmuje się złozoną ofeńę.

4. Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych

warunkÓw

realizaĄi zamÓwienia z Wykonawcą, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę - bez względu na ustalony
wczeŚniej sposob uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie
pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej (np : mail, pońalaukcyjny).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŻnienia i powtÓrzenia aukcji, o ile z przyczyn
lezących w szczegÓlności po jego stronie aukcja obarczona jest wadą. o terminie rozpoczęcia nowej
aukĄiZamawiający powiadomiw sposÓb okreŚlony w SIWZ'

W sprawach dotyczących przebiegu aukcji, a W szczegolności obsługi funkcjonalnej portalu
należy kontaktować się z operatorem aukcjitj. coIG S.A., uI. Mikołowska 100, 40-065 Katowice,
tel. +48 32757 4444 lub poprzez formulan kontaktowy zawarty w zakładce kontakt na stronie
e I ektro n i czn eg o fo rm u I a rza ofertoweg o.

xl!.

Kryteria oceny ofeń isposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej.
1' Kryterium oceny ofert będzie: cena - 100o/o liczona jako suma pozycji wymienionych w formularzu
ofertowym.

2. ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najnizszą według określonego w ust.

1

kryterium.

4. Sposoby uzyskania najkorzystniejszej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad określonychw SlWZ.
5. ofeńa najkorzystniejsza moŹe zostac wybrana w toku aukcji, licytacji ustnej lub negocjacji. Celem
uzyskania ostatecznej ceny ZamawiĄący przewiduje mozliwoŚc przeprowadzenia uzgodnień
prowadzących do obnizenia cen z \A/ykonawcą, ktory złoŻyłnĄkorzystniejszą ofeńę'

6. Licytowana będzie suma kontrolna wszystkich pozycji netto Formularza ofeńowego,

następnie

z \Ałkonawcą, ktory uzyska najkorzystniejszą wartoścsumy wszystkich pozyĄi będą negocjowane

7'

Xlll.

ceny poszczegolnych pozycji.
WartośĆumowy brutto będzie rÓwna kwocie 1akąZamawiający zamierzaprzeznaczycna realizację
zamÓwienia powiększonej o podatek VAT.

Warunkiumowy
1. lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone wZałączniku Nr 8
do SIWZ.

2. Umowa

moŻe zostaÓ zawarta po upływie terminu związania ofeńą, jezeli\Ąfukonawca wyrazi zgodę
na zawarcie umowy na warunkach określonychw złozonej ofercie.

X!V. Warunkipłatności

1' Termin płatnoŚci wynosi do 60 dni kaIendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs
KRAJ S.A. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całoŚci lub w części,na podstawie

dokumentu potwierdzającego naleŻyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub częŚci np.
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WEGLoKoKs KRAJ s.A.

Sekretaz Komisji Przetargowej: Ewa Wrodarczyk
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2.

xV.

XVI.

\Ąt\'klucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

Termin związania ofeńą
1. Wykonawca jest związany ofertąprzez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeń'
2. Rozstrzygnięcie postępowania wraz z zawarciern umowy moŻe nastąpić po upływie terminu
związania ofertą i nie jest wymagane jego przedłuŻanie' Niemniejjednak, jeŻeliZamawiający uzna to
zazasadne, jest uprawniony dowystąpienia do \AlkonawcÓw z wnioskiem o przedłuzenie terminu
związania ofertą o okres do 60 dni.
Termin składania ofeń.
1' ofeńę wraz z załącznikami naleŻy złoŻyć

w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy w terminie

do dnia 0t..9.fi,..r022r.do sodz. ,1:!1.5.

2' odpowiedzialnośc za

prawidłowe złoŻenie ofeńy ponosi Wykonawca. oferta wiąŻąca powinna

na Platformie EFo miec status złoŻona.
3. Koszty opracowania ofeńy oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
4. System Elektronicznego Formularza ofeńowego nie dopuszcza mozliwoŚci złoŻenia ofeńy
po upływie terminu składania ofeń.

5. Wykonawca moze przed upływem terminu do składania ofert zmienic lub wycofac ofertę.
6. Zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem ofeńy'
7. Przez zmianę oferty nie naleŻy rozumieć:
a) zmian składnikÓw stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych W toku negocjacji
z zastrzeŻeniem Że nie mogą one byĆ mniej korzystne niŻ w złoŻone1ofercie,
b) zmian - składnikow stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień
ostatecznych prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej,
c) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeŻeli nie dotyczą kryteriÓw oceny ofeń.

Uwaga:

Na etapie składania oferty, naleŻy uwzględnić czas niezbędny do złożeniaofefty oraz weryfikacji

prawidłowościuŻytych podpisow elektronicznych przez system informatyczny.

xvlt.

otwarcie ofeń.
1

otwarcie złożonychofert nastąpiw dniu: 0/.0.8'....

..2022

r.

o godz.

9,ao

2. lnformacja z otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim \Ałkonawcom drogą elektroniczną
adres

na

e-mailowy wskazany w złoŻonej ofercie.

3. Zamawiający nie przewiduje publicznejsesji otwarcia ofeń.
4. otwarcie ofeń następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień, w
upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia

xvlil

ktÓrym

Sposób przekazywania ośwladczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.
Zamawiający ustala następujący sposob komunikowania się z \Ałkonawcami:

1. Wykonawcy z Zamawiającym:
1) zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnlenia treściofeń, dokumentów,
pozostałe oświadczenia i wnioski:
a) drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczvk@weqlokokskrai.pl lub
b) poprzez Platformę EFo na adres e-mail osÓb do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu.

2)

składanie dokumentóW na Wezwanie Zamawiającego' uzupełnianie dokumentów,
wyjaśnienia treściofeń lub dokumentów składanych wraz z ofeńą
- w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę
EFo na elektroniczne wezwanie w okreŚlonym przez Zamawiającego terminie lub na adres
e-mail : e.wrodarczv k@weglokokskrai.pl
2. Zamawiającego z Wykonawcami:
1) zawiadomienia, wezwania ofaz informacje będzie przekazywał Wykonawcom drogą
elektroniczną:
a) poprzeznarzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofertowego.
b) na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
c) poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profilu nabywcy

Sekretaz Komisji Przetargowej: Ewa Wrodarczyk
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3. osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:
Ewa Wroda czy k - e-mai : e.wroda rczv k@weq loko ks kraj. pl
r

I

WyjaŚnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 14:00

xlx.

Zasady udzieIania wyjaśnień i modyfikacji slwz.
'1. Wszelkie oŚwiadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byĆ przekazywane zgodnie z opisem zawartym W SIWZ.

2. Wykonawca moŻe zwrocic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci S|WZ poprzez nazędzia
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofertowego. ZamawiĄący niezwłocznie
udzieli wyjaŚnień, chyba, ze prośba o wyjaśnienie treścispecyfikacji wpłynęłado Zamawiającego
na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofeń.

z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego'
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawia1ący moŻe przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowaÓ treśćSIWZ. JeŻeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓw oceny
ofeń, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający moze
przedłuŻyc termin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach' Dokonaną
w ten sposob modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
3. TreŚć zapytań (bez ujawniania żrÓdła zapytania) wlaz

6. W przypadku modyfikacji treśclFormularza ofeńowego przed terminem składania ofeń, jeśli
Wykonawca złożyłiuŻ elektroniczną ofeńę otrzyma powiadomienie o konieczności
zweryfikowania złoŻonej ofeńy, w kontekście jej kompletnościi zgodności. Na platformie EFo
ofeńa Wykonawcy zostanie oznaczona statusem 'nieaktualna' (złoŻona w poprzedniej wersji
Formulaza). Wykonawca powinien dokonać aktualizacji złoŻonej ofeńy w oparciu
o zaprezentowany vlykaz zmian wprowadzonych w formulazu ofeńowym i wysłać ją
ponownie do Zamawiającego. W pzypadku nie dokonania aktualizacii złożona elektroniczna
ofeńa pozostaje wiążąca.

XX.

Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie zart.13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679zdnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z pzetv'tarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogolne rozporządzenie
Zamawiający informuje,

o

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

iz:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ s.A.' z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul' gen. J' Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego wzez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w całościbędącą
podatnikiem od towarÓw i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65'
REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail'. sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl,
zwaną dalej Ad mi n istratorem.
2' Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ S.A.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 7181667.
3. Dane Wykonawcy przefł'tarzane będą w celu:
a) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
b) Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
c) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
4. Prze[uarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyÓ reprezentantow
\A/ykonawcy, właścicielilu b pracown ikow.
5. Przefltarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art' 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚc przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia.
6' Dane \A|konawcy są rowniez przebł,tarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleŻności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
7 ' Przefłvarzanie powyŻszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciążącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczególnoŚci z ustawy o podatku
dochodowym od osób tizycznych 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.
8. Dane osobowe \Ąfukonawcy przetv,tarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
Sekretan Komisji Pzetargowej: Ewa Wrodarczyk
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powyzszych celÓW. Administrator moŹe udostępnic Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą
rÓwniez udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom
przefltarza1ącym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora'
9' Dane osobowe \A/ykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10'Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
1'1.\Af konawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora Ochrony Danych Osobowych
w WĘGLOKoKS KRAJ S'A.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76, e-mail: iod@weglokokskraj.pl,
tel. 32 71816 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych' 00-193 Warszawa, ul' Stawki
2, gdy uzna, iŻ przebltarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RoDo.
'12.\Ąłkonawca 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 zawańe są
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia, o:
a) fa kcie przekazania da nych osobowych Ad m n istratorowi (Za mawiające m u)
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego)
- (jeżelidotyczy)
13.Zgodnie z art. 14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonac w imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o ktÓrych mowa w ust. 12, pzekazując
im treŚÓ klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom
Wykonawcę jako ŹrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponował będzie Administrator
i

;

(Zamawiający) - (jeŻe l i dotyczy)

14.Podanie przez \Ań7konawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

XXl.

Informacje dodatkowe.

to rowniez wszelkiej
korespondeni1i oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Komisja przetargowa moŻe Żądac od WykonawcÓw wyjaśnieńdotyczących treści złoŻonych ofeń.
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa \ĄłkonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania ofert:
'l) nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentow,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy' do ich uzupełnienia
w okreŚlonym terminie, chyba Źe pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie
postępowan ia lub odrzucenie ofeńy.
Składanie dokumentów przez Wykonawcę' który złoŻyłnĄkorzystniejszą ofeńę (w przvpadku
procedurv odwróconei- ieżeli dotvczv):
1) Komisja Przetargowa wzywa Wykonawcę, ktÓry złoŻyłna$orzystniejszą ofertę do złoŻenia
stosownych dokumentÓw w określonymterminie, chyba, Że pomimo ich złoŻenia konieczne
byłoby uniewaŻnienie postępowania lub odrzucenie ofeńy.
2) oświadczenia lub dokumenty złoŻone przez \A/ykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę

1. CałośĆpostępowania prowadzona jest W języku polskim, dotyczy

2.
3.

4.

winny potwierdzac'.
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę,
b) ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunkÓw
okreŚlonych w SIWZ na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzien złoŻenia.

i oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie przez
Wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oterowany przedmiot
zamÓwienia wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję
Przetargową, jako dzień uzupełnienia.
6. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym V\!konawcę,
2) inne omyłki polegające na niezgodnościoferty z Sl\ĄŻ, niezwłocznie powiadamiając o tym
\A/ykonawcę i wyznaczając termin na wyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja
zmian wynika z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.
7. Zgodnie z $ 39 Regulaminu dokumentacja postępowania nie jest jawna inie podlega udostępnianiu
na zasadach określonychw przepisach o dostępie do informacji publicznej
5. Dokumenty
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xxlt

Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1. osoby upoważnione informują Wykonawców, w formie przewidzianej W slWZ o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie
www.weqlokokskrai.pl
2. lnformacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowaniazawiera informacje o:
1) \AĄ'konawcach, ktÓrych oferty wybrano,
2) \Alkonawcach' ktÓrych ofeńy zostały odrzucone wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu
oraz uzasadn ie n ie fa ktycz ne,
3) Wykonawcach, ktÓrzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz
uzasad n ien ie faktyczne,

4) uniewaznieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie

3.

faktyczne (jeżel i dotyczy).
Decyzje podejmowane przezZamawia1ącego W toku postępowania o udzielenie ZamÓwienia, w tym
o odrzuceniu ofert, wykluczeniu \A/ykonawcow czy uniewaŻnieniu postępowania są ostateczne
inie podlegaiązaskarŻeniu' \Ą/ykonawcom uczestniczącym W postępowaniu jak imającym zamiar

wzięcia udziału W postępowaniu

o

udzielenie ZamÓwienia

do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

XXIII

nie

przysługują W stosunku

Postanowien la końcowe.

1'

2.

z

tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
Zamawiający moze ŻądaÓ przedstawienia oryginału lub notarialnie poŚwiadczonej kopii dokumentu,
jeŻeli złoŻona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwościco do

jej prawdziwoŚci.

3. Wszelkie koszty związaneze sporządzeniem, złoŻeniem ofeńy oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi \Ałkonawca niezależnie od wyniku postępowania.
nie dopuszcza prowadzenia rozliczen w walutach obcych

4. Zamawiający

Załacznikil.
Załącznik Nr
Załącznik Nr
Załącznika Nr

1

2
3

ZałącznikNr 4

Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Załącznik Nr B

_ SzczegÓłowy zakres zamÓwien ia,
_ Formularz ofertowy,
- oświadczenie o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę,
oświadczen ie Prod ucenta maszyn/u rządzeńl podzespołÓw,
oŚwiadczenie \A/ykonawcy,
oŚwiadczenie \ĄĄlkonawcy wspolnie ubiegającego się o zamówienie,
oŚwiadczenie Wykonawcy o posiadaniu statusu M/s/D przedsiębiorcy, nr NlP i adresu
właściwegourzędu skarbowego,
- lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy,
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMTOTU ZAMOWTENIA

PRzEDMloT PosTĘPOWANlA:

l.

Remont obrotnicy kombajnu chodnikowego AM-50
dla WĘGLoKoKs KRAJ S.A. w roku2022

II.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO.UZYTKOWE:
1. Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniać wymagania wynikające
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj.:
1) Ustawy z dnia 9 czeruvca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (j.t, Dz. U. z 2022 r. poz. 1072)
wlazz aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia, tym:
a) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r' w sprawie szczegołowych

WYMAGANIA PRAWNE

I

wymagań dotyczących prowadzenia ruch u podziemnych zakładÓw gÓrniczych
(Dz.U. z2017 l. poz. 1118 z pÓŻn. zm.),

b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów
do stosowania w zakładach gÓrniczych wraz z pÓżniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004 r. nr 99
poz. 1003, zpoŹn.zm.),

2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoŚci (Dz. U' z 2021 r. poz. 1344 t.j.),
3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 paŻdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. z2008, Nr 199' poz.1228), Dyrektywa 2006l42lwE.

W pnypadku zmian aktów prawnych, związanych

przedmiot zamówienia

z

realizacją niniejszego postępowania,

2. Wykaz elementów objętych zamówieniem:
OBROTNICA KOMBAJNU CHODNIKOWEGO AM.sO

tlI. czYNNośc!WcHoDzĄcE W zAKREs REMoNTU:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
1 1)
12)
13)
14)
15)

demontaż,

czyszczenie i mycie wszystkich elementÓw obrotnicy,
wymiana tuleji stalowych i ślizgowych
wymianapierŚcieniazaciskowego
nowe łoŻysko
nowe uszczelnienia
nowe pierścienie ślizgowe obrotnicy
regeneracja czopa obrotnicy

regeneracja powierzchni ślizgowych kadłuba
regeneracja osi
regeneracja zębatki
regeneracja płyty łozyskowej
wymian a 100o/o elementÓw złącznych

udroznienie kanałów smarowniczych
uzupełnienie iwymiana wszystkich wyzej nie wymienionych elementÓw idoprowadzenie do stanu
zgodnego z DTR
16) montaz i zabezpieczenie antykorozyjne

Termin realizacji:

lV.

(

4 tygodnie) od momentu przekazania urządzenia do remontu.

zŁoŻENlE oFERTY W NlNlEJszYM PoSTĘPoWANIU JEST RoWNozNAczNE z
zoBowl ĄzAN EM \IVYKoNAWCY
W odniesieniu do urządzeń budowy zwykłej:
1. Jezeli remont bedzie orzeorowadzonv Drzez Producenta urządzenia. ieqo upoważnioneoo
przedstawiciela lub podmiot posiadającv autoryzację Producenta lub ieqo upowaznioneoo
NASTĘ PU JĄCYM

l

:

przedstawiciela' deklaracia Wvkonawcy stwierdzająca, iz

:

W sposob
gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego podzespołu/elementu i nie spowoduje
wytworzenia nowej maszynylurządzenia - w związku z tym nie będzie Wymagane dokonanie

a) Remont będący przedmiotem niniejszego postępowania' wykonany będzie
ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu, zgodnie

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Ewa Wrodarczyk
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prawnym,

b) \AĄ'remontowany podzespÓł/element odpowiadac będzie DTR/instrukcji uzytkowania,
na podstawie ktorej maszyna/urządzenie było eksploatowane przed remontem,
2. Jeżeli remont przeprowadzonv bedzie przez Wvkonawce posiadająceqo ocenŁ zdolności do
wykonania remontu, wydaną przez jednostkę akredytowaną - deklaracja \Ą/ykonawcy stwierdzająca,
Że:

a) Remont elementu/podzespołu będący

z

przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie

z zastosowaniem oryginalnych częŚci zamiennych
wykonanych wg rysunku Producenta maszynylurządzenia orazczęścizamiennych katalogowych
wykonanych wg rysunku innego podmiotu niŻ producent elementÓw ujętych w wykazie częŚci
zamiennych DTR/instrukcji uzytkowania lub certyfikowanych częŚci zamiennych, substytucyjnych
oryginalnymi
katalogowymi, o tych samych parametrach technicznych, spełniających
wymagania aktualnych norm i przepisow, posiadających ceńyfikaty zgodnoŚci, potwierdzające
spełnienie powyŻszych wymagań, wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Maszyna
lub urządzenie w ktorej zostanie zastosowany Wyremontowany elemenVpodzespÓł zachowa
poziom bezpieczeństwa, co najmniej rÓwny poziomowi bezpieczeństwa wymaganego przez
pierwotne regulacje będące podstawą wprowadzenia do obrotu.
b) Remont będący przedmiotem niniejszego postępowania wykonany będzie W sposób
zgodnie

dobrą praktyką inzynierską,

z

i

gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego podzespołu/elementu
i nie spowodował wytworzenia nowej maszynylurządzenia - w związku z tym nie będzie
wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie
obowiązującym stanem prawnym.

V.

WYMAGANE DoKUMENTY, KTÓRE NALEżY DosTARczYc WRAZ

ZAMOWTENIA:

z

PRZEDMIoTEM

Po wykonanym remoncie wraz z przedmiotem zamÓwienia \Ąkonawca dostarczy Zamawiającemu

nizej wymienione dokumenty w języku polskim:

1. Przy każdej dostawie/usłudze/robocie budowIanej:
1) ProtokÓł zdawczo-odbiorczy odbioru urządzenia po wykonanym remoncie w 3 egzemplarzach

(1 egz. dla Zamawiającego, 2 egz. dla Wykonawcy z których jeden naleŻy załączyć do faktury,

2) ProtokÓł odbioru technicznego,
3) Świadectwo Jakości Wyrobu,
4) Kańa Gwarancyjna,
5) Sprawozdanie z badan i prÓb po przeprowadzonym remoncie potwierdzające prawidłowośĆ
przeprowadzonego remont,
6) oświadczenie \Ałkonawcy zgodnie z Załącznikiem do Umowy (Załącznik nr

3).

Vl. oBowlĄzKl

WYKONAWGY:
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc kompletne urządzenia, nie wykazujące wad i usterek
technicznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości dostawy urządzenia
z wyprzedzeniem W terminie uwzględniającym koniecznoŚci przeprowadzenia czynnoŚci
odbiorczych.
3. Po wykonanym remoncie \Ąłkonawca złoŻy oświadczenie, Że wyremontowane urządzenie
odpowiada dokumentacji techniczno-ruchowej i spełnia warunki dopuszczenia zgodnie
z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej umowy (DRUK ,,B") _ wzor oŚwiadczenia Wykonawcy po
wykonanym remoncie.

4. \A|konawca dostarczy przedmiot przetargu transpońem własnym i na koszt \Ąfukonawcy - loco
WĘGLOKOKS KRAJ s'A. KWK Bobrek_Piekary Ruch Bobrek - ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom'
VlI. zAKREs oDPoWlEDzIALNoŚcI WYKoNAWGY:

1. Wykonawca oŚwiadcza, Źe Świadczenie przedmiotowych usług odpowiada wszystkim wymaganiom
SIWZ. Zakres świadczenia wynikający z umowy jest tozsamy ze zobowiązaniami zawańymi w
ofercie Wykonawcy.
2. \Ąłkonawca oświadcza, Że przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw
osob trzecich.
3. Towar winien byc oznakowany W sposob umozliwiający łatwą identyfikację.
4' Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
5. Realizacja odbywać się będzie na podstawie zleceń wystawionych przez kopalnię.
6. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do składania zleceń według rzeczywistych potrzeb.
7. o przygotowaniu towaru do odbioru po wykonanym remoncie, \A/ykonawca zobowiązuje powiadomic
Zamawiającego z od powiedni m wyprzedzen iem.
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Z

chwilą rozpoczęcia realizacji usług, \A/ykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ do Zespołu
Gospodarki Maszynami, Smarami, Technologii GÓrniczej ZamawiĄącego z kaŻdą pańią wyrobÓw
sporządzone w języku polskim dokumenty, potwierdzające spełnienie przez przedmiot zamÓwienia
wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego.
9. Za datę wykonania usługi remontowej przyjmuje się datę podpisania pzez obie strony Protokołu
zdawczo-odbiorczego odbioru urządzenia/podzespołu po wykonanym remoncie zgodnego
zewzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy (DRUK,,A'').
10'W przypadku, gdy umowa została zawańa z kilkoma podmiotami, którzy złoŻyli ofertę wspólną
\Ałkonawca oświadcza, ze podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy
(jezelidotyczy)
B.

VI l I.

BoWlĄzKl ZAMAWIAJĄC EGo
1. Przygotowanie urządzenia do transpońu'
2. Wskazanie miejsca odbioru przedmiotu umowy do remontu.
3. Udział w protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy po wykonanym remoncie.
4. Zabezpieczenie ŚrodkÓw technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem.
o

:

IX. GWARANCJA.

1.

KWK

Z'caRi

Minimalny okres gwarancji na wykonane czynnoŚci remontowe wynosi: min. 12 miesięcy od daty
po wykonanym remoncie, potwierdzonym dokumentem

pzekazania Zamawiającemu maszyny

odbioru.

2.
3.
4.

z Wymaganiami Zamawiającego
zawańymi w całym postępowaniu.
okres gwarancji nie może byÓ krÓtszy niz ujęty w niniejszej umowie i wydłuza się go o czas
wykonywania napraw gwarancyjnych.
W przypadku wystąpienia wad w wyremontowanej maszynie/urządzeniulpodzespoIe, których

5'
6.

Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją na takich
samych zasadach jak przedmiot umowy.

7.

wystąpienia potrzeby realizacji usług senłisowych Wykonawca dostarczy Wymagane dokumenty
potwierdzające ich zdolnoŚc.
Zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane telefonicznie i następnie potwierdzane faksem lub
drogą elektroniczną zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi w umowie.

-

\Ąłkonawca gwarantuje nalezyte wykonanie usługi zgodne

nie można było stwierdzić z chwi!ą odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany
w terminie np. do 2'l dni na własny koszt wymienió lub naprawió dotknięte wadą elementy
lub podzespoĘ.

osoby, ktore będą wykonywać serwisowe czynności gwarancyjne będą zdolne do pracy
w warunkach podziemnego zakładu gÓrniczego wydobywającego węgiel kamienny. W razie

Piekary'

I(WK
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ika

Dzialu Energo
Główny

Produkcjii
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
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Załącznik nr 3 do S|WZ

Dotyczy: postępowanla pn.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DziałĄąc w imieniu
NlP

1)

[...

\Ań7konawcy

|nazwa/firma],

.....'']niniejszym oŚwiadczam,Że'.

w stosunku do reprezentowanego przeze mnie \Ątlkonawcy:

-

-

nie zachodzi przesłanka wykluczenia

z

postępowania określona W

ań' 7

ustawy

z

dnia

13 kwietnia 2022 r' o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz słuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz' U. z 2022 r' poz.835);
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;

nie są podejmowane inne prawem przewidziane Środki o charakterze sankcyjnym, niŻ te okreŚlone
powyzej;

2)

reprezentowany przeze mnie \A/ykonawca nie oferuje w zakresie przedmiotu zamÓwienia wyrobów
pochodzących lub ktÓre zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej'

W przypadku ofert Wykonawców wspÓlnie ubiegających się o udzielenie zamÓWienia

niniejsze oŚwiadczenie składaneiesf przez każdego z WykonawcÓw
( o p atrz o n e kw al if i kowa ny m p od p i se m e I e kt ro n i cz ny m wy st awcy)

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Ewa Wrodarczyk
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Załącznik Nr4 do SIWZ

Miejscowość:

, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczen ie'
Adres siedziby:

ośWtADczE N l E PRoDUc E NTA MASZYNY/U RzĄDzE N lA/
UPoWAzNloNEGo PRzEDsTAWlclELA PRODUGENTA - 1'eŹ eti dotyczy
Dotyczy:
(pod ać

n

azwę postępowania)
nr sprawy

oświadczamy, ze jesteŚmy producentem / upowaŹnionym przedstawicielem producenta* maszynlurządzeń
będących przedmiotem zamÓwienia tj. podmiotem uprawnionym W rozumieniu ustawy Prawo Geologiczne
i Gornicze Wraz z rozporządzeniami z niej wynikającymi do wykonywania remontów maszyn/ uządzeńl
podzespołÓw, ktÓrych przedmiot zamÓwienia dotyczy, w tym w szczegÓlności do dokonywania oceny
zgodności z dokumentacją techniczną dla typu urządzenia objętego postępowaniem.
*

niepotrzebne skreŚliĆ

Sekretan Komisji Pzetargowej: Ewa Wrodarczyk
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

MiejscowoŚc

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWlADczENlE WYKoNAWGY
Dotyczy:

(podać

n

azwę postępowania)
nr sprawy

oświadczam,że
1) remont będzie wykonany w sposÓb ustalony w dokumentacji techniczno - ruchowej izostanie wykonany
w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatai1ę urządzenia oraz nie spowoduje wytworzenia nowego

2)

urządzenia,

po wykonanym remoncie zostanie wystawione potwierdzenie, Że wyremontowane urządzenie odpowiada
dokumentacji tech n iczno-ruchowej i spełn ia waru n ki dopuszczenia.

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Ewa Wrodarczyk
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

MiejscowoŚÓ

Data

Nazwa \A/ykonawcy/ów '.'.'. '..

'

Adres siedziby \A/ykonawcy/Ów

oŚWnDczENlE WYKoNAWGY
WsPoLNlE UBIEGAJĄGEGo slĘ o zAMoW!ENlE

Dotyczy:
(pod

ać n azwę postępowania)
nr sprawy:

oświadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie przedmiotu zamówienia

W przypadku ofert Wykonawcow WspÓlnie ubiegających się o udzielenie zamÓwienia

niniejsze oŚwiadczenie składane7'esf przez każdego z WykonawcÓw
( o p atrz o n e kw al if i kow a ny m pod p i se m e I e kt ro n i cz ny m wy st awcy)

S e kre ta

V

rz Ko

m i sj i P rz eta rg

owej : Ew a Wro d a rczy

k
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

dnia

MiejscowoŚc:

Nazwa \A{konawcy
Adres \Ąń7konawcy

oŚWADczEN

1.

\Afukonawca składający niniejszą ofertę, a
ofertę wspólną oświadcza. że:

! jest czynnym
NIP:...
!

l

E

vVYKoNAWcY

w przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy

\Afukonawca składający

podatnikiem podatku od towarow i usług o numerze identyfikacyjnym
,.. i jestem uprawnionym do wystawiania faktur,

lub

jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarÓw i usług

* - wybrać właściwąopcię

2.

\AĄlkonawca składający niniejszą ofeńę, a W przypadku ofeńy wspólnej kazdy \A/ykonawca składający
przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia
ofeńę wspÓlną oświadcza. że posiada status
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z2021
r. poz.424

3.

t1.).

\AĄlkonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy \A/ykonawca składający
ofertę wspÓlną oświadcza'że jego właściwymurzędem skarbowym jest:
nazwa"
adres:

Uwaqa:

w przypadku złoŻenia oferty wspÓInej oświadczenie składa kaŻdy Wykonawca (członek konsorcjum)

Sekretarz Kom isji Pnetargowej: Ewa Wrod arczyk

r
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy
Nr e-RU

KOKS KRAJ S.A.

Umowa
zawaria w

dniu

... '

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

WĘGLoKoKs KRAJ s.A. 41-940 Piekary Śląskie,

ul. Gen' Jerzego Ziętka, zarejestrowaną W Sądzie
Rejonowym w Gliwicach, X \A/ydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000955885, NlP 653_000-48-65, REGON 270034633, BDo 000012274,

wysokośćkapitału zakładowego: 173.321.000'00
Zamawia1ącym, W imieniu inarzecz ktÓrego działają

zł opłacony W

całości,zwaną

w

treŚci Umowy

a
Firmą:

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

s 1. Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
ProtokÓł końcowy zprzeprowadzonego postępowania zatwierdzający wyniki postępowania o udzielenie

1.

2.
3.
1'
2.
3.
4'
5.
6.
1.

zamówienia, przeprowadzonego W trybie konkursu ofeń pn' Remont obrotnicy kombajnu
chodnikowego AM_50 dIa WĘGLoKoKs KRAJ S.A. w roku 2022 - nr sprawy PR7Ż.l3094.
Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (slWZ)'
oferta złoŻona przez \Ąfikonawcę.
$ 2. Przedmiot Umowv

Przedmiotem Umowy jest remont obrotnicy kombajnu chodnikowego AM-50 dla WĘGLoKoKs KRAJ
S'A. w roku 2022 na warunkach określonychw niniejszej Umowie.
Wykonawca oŚwiadcza, Że Świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ'
Zakres świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie

\Ąt!konawcy.

\Alkonawca oŚwiadcza, ze przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb
trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofertą' Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich
ewentualnych roszczeń osÓb trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z realizac)ą przedmiotu
Umowy.

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 poniesie (zwrÓci ZamawiĄącemu) wszystkie koszty i wydatki z tym

związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa
zostały naruszone.
Przedmiot umowy musi spełniac wszystkie wymagania okreŚlone przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, w wyniku ktorego zawańo umowę.

s 3. Gena iwarunki płatności

WartośÓ Umowy określonana podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamÓwienia
nie przekroczy kwoty:
1) waŃośó netto
PLN (słownie: ....''......)'
2) stawka podatku VAT: według przepisÓw obowiązujących w okresie realizacji Umowy.
W przypadku, kiedy zrealizowana wartoŚc Umowy będzie niŻsza od maksymalnej wańoŚci Umowy,
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej częŚci Umowy.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

...

2.
3.

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Ewa Wrodarczyk
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez \Ą/ykonawcę usług/robÓt będzie sporządzony przez
\AĄlkonawcę ProtokÓł zdawczo-odbiorczy odbioru urządzenia/podzespołu po wykonanej/ym naprawie/

remoncie sporządzony w 3 egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Zamawiającego, dwa egzemplarze
dla Wykonawcy, z ktorych jeden będzie dostarczony do ZamawiĄącego Wraz z fakturą) podpisany
w imieniu Zamawiającego przez osoby odpowiedzialne za nadzÓr i realizację Umowy.
WartoŚÓ Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane
realizaĄą zamÓwienia. \AĄlkonawcy
nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiąŻą się obowiązki celne (w tym związane z formalnoŚciami
celnymi i zapłatącła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.

z

Fakturę

za

realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi Zamawiającemu

-

W

terminie

wynikającym z właŚciwych przepisÓw - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie
umowy lub upływu terminu upowazniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami
Umowy.

Faktury niespełniające Wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez
Zamawiającego.
Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb

rzetelny, zgodny

z

umową

i

stanem rzeczywistym,

a

takŻe

w sposÓb zgodny z

nazewnictwem

stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobow iUsług (PKW|U) lub kodem CN, ponadto nazwa towaru
na fakturze powinna byĆ zgodna z nazwą asortymentu okreŚlonego w umowie i zamÓwieniu.
10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działa1ące łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚĆ wobec
ZamawiĄącego za rea izację przed m iotu u mowy'
11. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleŻnościjak i zobowiązań odbywać się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a tj. liderem konsorcjum
Rozliczenia pomiędzy
członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych
uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera
konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkow konsoĘum
tytułu należnego
l

tj.:

wy n ag rodz

12. Fakturę

e n ia z

a

re a l iz

ację

naleŻy wystawic na:

p rz e d m i ot

u

u

m

owy.

WĘGLoKoKs KRAJ s.A.,41_94o Piekary Ś!ąskle,

z

ul. Generała Jerzego Ziętka

z dopiskiem w treści_ dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek
i przesłać na powyzszy adres'
13. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
nalezy wysyłac na adres wskazany w porozumieniu.
14' \A/ykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust. 4 a na podstawie ktorego została wystawiona faktura'
15. Faktury muszą byĆ wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierac numer umowy' pod ktÓrym
umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez Zamawiającego.
16. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
\ĄĄlkonawcę na fakturze.

17. Termin płatnoŚci faktury dokumentującej zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ S.A. wystawionej po wykonaniu
przedmiotu umowy w całoŚci lub częŚci, na podstawie dokumentu potwierdzającego nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy w całościlub częścinp. protokołu odbioru przedmiotu umowy
potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ s.A.
18. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
19. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienvszej kolejności na poczet
należnościgłownejwskazanejw tytule przelewu (ań. 451 s 1 Kc nie stosuje się)'
20. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko iwyłącznie

21'

na fakturach.

Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie Zamawiającemu
faktury korygującej.

22. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleŹnoŚĆ głÓwna, naleznoŚc uboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlnoŚci zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem
niewaŻnoŚci.

23. \Ąłkonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kaŻdej fakturze informacji o następującej

24.
25.

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Ewa Wrodarczyk
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treści:

,,Rozporządzanie wierzytelnoŚcią Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj S'A.".
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia
do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niz w terminie płatnościfakturypienrotnej.
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oŚwiadczenia przez
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Zamawia1ącego o potrącen iu.

26. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku

bankowego

Zamawiającego.

realizowaĆ płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, lzw. split payment'
28. Wykonawca oŚwiadcza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
ktÓrego zgodnie zrozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U' 2021.2439
t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
29. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktÓrym mowa wart. 1 17ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. ordynacja podatkowa
(Dz. U. 2021.1540 t.j.).
30. Zamawia)ący oświadcza, Że jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o NlP 6530004865.
31. \Ałkonawca oświadcza, że:
1) jestczynnym podatnikiem podatku od towarów iusług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur,
2) lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług.
32. JeŻeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony'
33. Zamawiający oświadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pienłszy Mazowiecki Urząd
Skarbowy w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego2A,01-5't3 Warszawa'
34. \Ąfikonawca oŚwiadcza, Żejego właŚciwym urzędem skarbowym jest ...
35. W przypadku zmiany właŚciwych urzędow skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są
do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.
36. Zamawiający oświadcza,Że posiada status duzego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy zdnia B marca
2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opóŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U' z 2021 f' poz.

27. ZamawiĄący oŚwiadcza, Że będzie

424 r.j.).

37. \Afukonawca oŚwiadcza, Że posiada status ....'..przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz.
424 t.j.).

38. Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę o kazdejzmianie statusu, o ktÓrym mowa
w ust. 36 i 37 powyzej.

s4 Termin

el llmowv

Termin realizacji umowy wynosi : .....

1'
2'
1.

lJmowv oraz obowiazki stron
frzeczovlv rtrze
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla Załącznik nr 1 do Umowy (wg Załącznika nr 1 do Sll't1/Z)'
Wykonawcy , ktorzy złoŻyli ofeńę wspolną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej Umowy

s5 Zakres

(jeŻeli dotyczy).

$6Nadzórikoordvnacia

Ze strony ZamawiĄącego - osobą/osobami upoważnionąlymi oraz odpowiedzialną/ymi za nadzÓr nad
realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykonanej usługi wynikających

1:::1":::l

2.

l::olu""'

te,

tel'

Ze strony \Afukonawcy - osobą/osobami upowaznioną/ymi oraz odpowiedzialnąlymi za nadzÓr nad
realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej usługi wynikających

::::1"::"1

3.

:'"*1

u'"*l]':uli

""""

te,

tel'

o

przeprowadzonej zmianie
Zmiana osÓb odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu.
w zakresie osob odpowiedzialnych za realizaĄę Umowy, Wymagane jest powiadomienie drugiej Strony
Umowy.

1'

$ 7 Rozwiazanie. odstąpienie lub wvpowiedzenie Umowv

W przypadku niewykonania lub

nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy
przez jedną ze Stron, po wyznaczeniu przez drugą ze Stron odpowiedniego dodatkowego terminu
do wykonania Umowy, druga Strona W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu,
będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy eX nunc (od teraz)' JeŻeli Świadczenia Stron
są podzielne, a jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki tylko co do częŚci Świadczenia, uprawnienie
do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej Stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej
częŚci, albo do całej reszty nie spełnionego Świadczenia. Strona ta może takze odstąpic od całości,

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Ewa Wrodarczyk
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2.
3.

jezeliwykonanie częŚciowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właŚciwoŚc zobowiązania
albo ze względu nazamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce'
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstapienia od Umowy eX nunc (od teraz)
w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub
czynnoŚci objętych przedmiotem umowy, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o tych okolicznoŚciach'
ZamawiĄącemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 30 dni i nie więcej niz 90 dni, określonego W odrębnym
oświadczeniu, w przypadku
1) zmian w strukturze organizacyjnejZamawiającego, skutkującej tym, ze Świadczenie objęte Umową
nie moŻe byc zrealizowane
2) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, przy czym za'.
a) niewykonywanie umowy rozumie się wielokrotne uchylanie się przez \AĄlkonawcę od realizacji
Umowy w całoŚci lub w częŚci;
b) nienalezyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy w sposÓb niezgodny
ze sposobem okreŚlonym w Umowie, skutkującym tym, iŻ uzyskany efekt realizacji umowy jest
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego'
Postanowienia ust' 1- 3 nie wyłączają mozliwoŚci odstąpienia od Umowy na podstawie przepisÓw
kodeksu cywilnego.
:

4.
1.

2.
3.
4.

$ 8 Karv umowne

Zamawiający może naliczyc Wykonawcy kary umowne:
1) w wysokości10% wartoŚci netto przedmiotu Zlecenia, gdy ktÓrakolwiek ze Stron odstąpi od Zlecenia
z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada \Ą/ykonawca,
2) w wysokoŚci 0,2% wartości netto przedmiotu Zlecenia w przypadku nieterminowego wykonania
Zlecenia za kaŻdy dzień opÓŹnienia,
3) w wysokości 0,2% wańości netto Zlecenia za opoŹnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
za kaŻdy dzień opÓŹn ienia.
\A/ykonawca moŻe naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstapienie pzez Zamawiającego
od realizacji Zlecenia, z przyczyn zaleŻnych od Zamawiającego w wysokoŚci 10 Yo wańoŚci netto
przedmiotu Zlecenia, co nie dotyczy przypadkÓw określonych W s 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub

wypowiedzenie Umowy" ust. 3.
W przypadku' gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienaleŻytym wykonaniem Umowy,
przekroczy wysokoŚc kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych pzedstawionych
w Umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu \Ątlkonawcy
w wyniku:

1) nie przystąpienia przez \Alkonawcę do realizacji zamówionych usług,
2) odstąpienia od Umowy z winy \A/ykonawcy.
\Ąłkonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roznicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej
przezZamawiającego u innego \Alkonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiotowej Umowy'

s 9 N adzór wyn kaiący z zarządzenia środowis koweq o
realizacji umowy \AĄlkonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisÓw prawnych
w zakresie ochrony środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla \AłkonawcÓw obowiązującej w WĘGLoKoKS
KRAJ S.A. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.
i

W trakcie

1.
2.
3.
4'
5.

$ 10 Siła vwższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienaleŻyte wykonanie Umowy' jeŻelijej
realizację u n iemożliwiły okolicznoŚci siły wyzszej'
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna zapobiec ani
przeciwdzia łaĆ przy zachowan u na lezytej stara n ności.
Przejawami siły wyzszej są W szczegolnoŚci:
a) klęski zywiołowe np. pożar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np' stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transpońu,
i

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania

zaistnieniu okoliczności

Jezeli okolicznośćsiły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niż siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnivania przeszkody'

Sekretaz Kom

{

o

stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej truvania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

isji P rzetargowej :

Ewa Wrodarczy k
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1.

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.
3.
4.

$ 11 Ochrona danvch osobowvch
Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środkÓw ochrony
danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a
w szczegÓlności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27.04'2016 r' w sprawie ochrony osÓb fizycznych
w związku z prze[xarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących
przetv,tazania i ochrony danych osobowych.
Strony oŚwiadczają, ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia
u

prawn iające do przetw arzania da nych oso bowych.

Strony oŚwiadczają, ze dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy,
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizaĄi jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej
wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron
Umowy.

$ 12 Przetwarzanie danvch osobovwch

zart. 13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679zdnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetv,tarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych olaz uchylenia dyrektywy
95/46A//E(ogÓlne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo,
Zgodnie

ZamawiĄący informuje,

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

iz:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ s.A., z siedzibą
w Piekarach Sląskich (41-940) przy ul. Gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, opłacony w całości
podatnikiem od towarÓw i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65,
REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl,
zwany dalej Admin istratorem.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ S'A.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 7181667.
Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyĆ reprezentantÓw,
właŚcicieli lu b pracown ikÓw \Ą!konawcy.
Dane \A/ykonawcy są rÓwnieŻ przetv,tarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji nalezności
w oparciu o tzw' prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
Prze[ltarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne rÓwnież do wykonania ciązącego

na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlności

ustawy

o

podatku

z

Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
\Ąłkonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w WĘGLOKOKS KRAJ S.A': adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl, tel.32 71B 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przelltarzanie danych osobowych \A/ykonawcy narusza
przepisy RODO.

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Ewa Wrodarczyk

(

z

dochodowym od osÓb tizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art' 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe \ĄĄlkonawcy przetv,tarzane są wyłącznie w zakresie związanym
realizacją
powyzszych celow' Administrator moŻe udostępnić dane osobowe \Ą/ykonawcy innym odbiorcom
świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradzM,ta' Dane \AĄlkonawcy będą
rÓwnieŻ udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
przebltarzĄącym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonaniaprzez nich zleceń dla Administratora'
Dane osobowe Wykonawcy będą pzeŃ,tarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu' Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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2.

$ 13 ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do
niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określonyw niniejszej Umowie, a także do

zachowania w tajemnicy tych informacji, ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez
Strony w innym celu niŹ przedmiot Umowy, mogłyby naraziĆ interesy Stron w czasie obowiązywania lub
po rozwiązaniu niniejszej Umowy. \Ąłkonawca przyjmuje do wiadomości, Że wszystkie dane będące
przedmiotem bądŻ wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są własnością
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się
usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego

do

po rozwiązaniu niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej

wszystkich dokumentow

i informacji

pozyskanych w związku z niniejszą Umową.

kopii

4.

\Ąrlkonawca przyjmuje do wiadomoŚci, Że wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przebtltarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą ZamawiĄącego i bez
wyraŻnej zgody Zamawiającego nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiek
osoby, za ktore Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnośĆ, poza zakresem niniejszej Umowy
przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
\Ałkonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, Żadnej informacji ujawnionej mU przez
Zamawiającego' ktora:
1) była zgodnie z prawem znana \AĄlkonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczeń W zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli

5.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

3.

poufności'

w następujących sytuacjach

jest takze

dopuszczalne

:

w razie potrzeby dzielić się informaĄami związanymi zrealizacją niniejszej
swoimi podwykonawcami zaangażowanymi W realizację niniejszej umowy,

1) \ĄĄlkonawca moŹe

Umowy

ze

z zastrzeŻeniem zach owa n ia poufnoŚci nformacj i przez podwy kon awcÓw;
2) \A/ykonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
i

6
7

B

o

zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) \A/ykonawca może ujawniaĆ informacje na ządanie organów państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.
\Ąkonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesow Zamawiającego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w części,ani w całoŚci, o ile nie wynika to z innych postanowień
niniejszej Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji, z zastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
n ieupoważnionym dostępem, uszkodzen iem i/lub n ieu prawn ioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.

$ 14 Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019.742t.j.).

z

dnia 5 sierpnia 2010 r

$ 15 Zasadv etvki

1

Strony nie mogą naruszaÓ poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisÓw
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takŻe pracownikÓw, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych
osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegÓlnoŚci do zachowań, ktÓre
mogą prowadzic do:
1) popełnienia przestępstw określonych W art.16 ustawy
dnia 28 paŹdziernika 2002r.
o odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary (j.t. Dz.U' 2020r.
poz.358 );
2) popełnienia czynowwskazanych w ustawie zdnia 16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ( j.t. Dz. U. 2 2020r.1913).
Strony winny zapobiegaÓ wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli' Strony
gwarantują i zobowiązują się, Źe nie wręczały i nie wręczą Żadnej darowizny lub prowizji; jak rowniez
nie zgadzaĘ się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony
w związku zzamÓwieniem lub Umową.

z

2
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$ 16 Badania kontrolne (AUDYT)
wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego
upowaŻnionych przedstawicieli. \A/ykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie
izakresie wskazanym przezZamawiającego. Audyt moze dotyczyÓ w szczegÓlnoŚci:
1) warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizaĄi Umowy z zapisami

W trakcie

umownymi,

2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodnoŚci z wymaganiami Zamawiającego,
3) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
ZamawiĄącego W zakresie ochrony środowiska i BHP,
4) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań

2.
3.

4.

Zamawiającego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez Wykonawcę Wymaganych n opuszczeni.
Czas tnryania audytu może wynieŚc od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku
zwyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawierać''
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,
- inne informacje (np. miejsce audytu);
3) \ĄĄ'konawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moŻe wnieśĆ
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia
we wskazanym powyŻej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez \AĄlkonawcę
planowanego audytu;
4) w pzypadku wniesienia przez \A/ykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych
od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
- uwzględnienie ich albo
- poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:
- Wykonawca w terminie okreŚlonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
- Zamawia1ący uwzględni uwagi wniesione przez \Ąfukonawcę do powiadomienia _ obowiązuje
termin zaproponowany przez \A/ykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
- Zamawia)ący odmÓwi uznania wniesionych przez \A/ykonawcę uwag - obowiązuje wówczas termin
wstępn ie wyznaczony w powiadomien iu.
6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciulprzeprowadzeniulzakończeniu audytu z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy, Zamawia1ący wezwie \Ątlkonawcę do umoŻliwienia rozpoczęcia
wykonania/dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuzszym niŻ 5 dni
roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej
w wysokoŚci 0,1oń łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień, w ktÓrym
niemożliwe było rozpoczęcie/prowadzenielzakończenie audytu z przyczyn leŹących po stronie
VĘkonawcy' W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy ZamawiĄący jest uprawniony do naliczania kar umownych bez
uprzedniego wezwania, o ktÓrym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia
opoznienia W rozpoczęciu /przeprowadzeniulzakończeniu audytu z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, przekracza1ącego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający moze odstąpiÓ od umowy
w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opÓŹnienia. Skutek złoŻonego oświadczenia
o odstąpieniu następuje na przyszłoŚÓ. Z chwilą otrzymania oŚwiadczenia o odstąpieniu \Ałkonawca
jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robÓt budowlanych/świadczenia usług
i niezwłocznego Sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych
prac W celu rozliczenia wykonanej częŚci umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie
za prawidłowo wykonane roboty/usługi/dostawy. odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji
uprawnień wynikających z wykonanej częściUmowy, w szczególnoŚci wynikających z gwarancji lub
rękojmi W zakresie obejmującym odebrane dostawy/roboty budowlane/usługi. odstąpienie
od Umowy nie wyłącza rÓwnieŹ obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/
nienalezyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej częściUmowy oraz obowiązku zapłaty
kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy.
Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnoŚci w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy
zostanie każdorazowo zapoznany z czynnoŚciami przeprowadzonymi pod jego nieobecność,czynności
te nie będą powtarzane.
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5.
6.
7'

Cena określonaw Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprcwadzeniem audytu'
Wyniki audytu zostaną przekazane VĘkonawcy.

\Ą'!'niki audytu stwierdzające niezgodnoŚc realizacji Umowy z jĄzapisami lub przepisami prawa mogą
być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy \Ą/ykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania
przez Zamawiającego wyn kÓw audytu.
i

S 17 Postanowienia dodatkowe

1'

W związku z sytuacją, jaka zaistniała naskutek wojny pomiędzy Federacją Rosyjską, a

Ukrainą,

Wykonawca oŚwiadcza, ze stosuje się do obowiązujących przepisÓw prawa wprowadzających sankcje
i nie wspÓłpracuje z podmiotami objętymi sankcjami, czy teŻ w zakresie, który jest objęty sankcjami.
Nadto \Ałkonawca oŚwiadcza, Że ani on sam, ani Źaden członek jego zarządu, ani tez jego
beneficjenci rzeczywiści nie są objęci sankcjami. W szczegÓlności Wykonawca oŚwiadcza, Że stosuje
się do:

z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę orazsłuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.z2022r.

a) ustawy

poz.835);

b) rozporządzenia Rady (WE) nr 76512006 z dnia '1B maja 2006r. dotyczącego ŚrodkÓw
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec

c)

Ukrainy;

rozporządzenia Rady (UE) nr 26912014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środkowograniczających
w odniesieniu do działań podwazających integralnośc terytorialną, suwerennoŚÓ i niezalezność
Ukrainy lub im zagraŻających;

d) rozporządzenia Rady (UE) nr 83312014 z dnia 31 lipca 2014 r' dotyczącego środkÓw
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
\A/ykonawcy oświadcza,Że nie zachodzi wobec niego przesłanka wykluczenia z postępowania
określona w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie

2.

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego

z 2o22r' poz'B35) oraz nie istnieje zakaz udzielania zamówienia okreŚlony w ań. 5k
Rozporządzenia Rady (UE) nr 20221576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia
(UE) nr 83312014 dotyczącego ŚrodkÓw ograniczających W związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na U krainie'
Wykonawca oświadcza,Że wchodzące W zakres przedmiotu Umowy (zamowienia) wyroby
nie pochodzą, ani nie zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej'
Wykonawca oŚwiadcza, że nie są podejmowane wobec niego inne prawem przewidziane Środki
o charakterze sankcyjnym niŻ te okreŚlone w ust. 1.
Jezeli ktÓrakolwiek z okolicznoŚci zawartychw powyzszych ust. 1-4 staniesię nieaktualna, wÓwczas
\A|konawca zobowiązują się niezwłocznie powiadomic o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty
e-mail, nie pÓŹniej niz w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okolicznoŚci.
NiezaleŻnie od podstaw odstąpienia od Umowy okreŚlonych w jej treŚci, Zamawia1ącv uprawniony jest
do odstąpienia od Umowy w całoŚci lub częściw przypadku , gdy zĄdzie co najmniej jedna z ponizszych
okoliczności:
a) wobec \AĄlkonawcy zĄdzie co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia z postępowania okreŚlona
w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę orazsłuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z2022r.
(Dz.U.

3.
4'
5.
6.

poz.835);

b) wobec \Alkonawcy zaistnieje zakaz udzielania zamÓwienia określonyw ań. 5k Rozporządzenia
Rady (UE) nr 20221576 z dnia B kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014
dotyczącego ŚrodkÓw ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację
na Ukrainie;

c) wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamowienia) wyroby pochodzą lub zostały wywiezione

z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej;
d) V[konawca nie stosuje się do obowiązujących przepisow prawa wprowadzających sankcje
w związku z wojną pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą lub wspołpracuje z podmiotami objętymi
sankcjami, czy teŻ w zakresie, ktÓry jest objęty sankcjami.
e) wobec Wykonawcy podejmowane są inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym
7

'

niz te okreŚlone W ust. 1'

Zamawiający 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.

$ 18 Postanowienia końcowe
\Afukonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynnoŚci związane z koniecznoŚcią bezpoŚredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKS KRAJ S'A' (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji,

doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.)' a takŻe wszystkich czynności związanych
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WĘGLOKOKS KRAJ S.A. wynikających z zawieranej Umowy,
kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzor nad
realizaĄą Umowy ze strony Zamawiającego.
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do:
1) mozliwości zmiany terminu realizacji umowy spowodowane koniecznoŚcią czasowego wstrzymania
realizacji umowy w związku z recesja na rynkach Światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla
istali,
2) mozliwości zmniejszenia zakresu umowy spowodowane koniecznością obnizenia poziomu produkcji
w związku z recesją na rynkach Światowych lub sytuacja kryzysową na rynku węgla i stali,
3) moŻliwoŚci renegocjacji (obnizenia) ceny (cen) za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku recesji
na rynkach światowychlub sytuacja kryzysową na rynku węgla i stali.
Wykonawca oŚwiadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniaÓ w jakiejkolwiek formie
pracownikÓw WĘGLoKoKs KRAJ s.A' przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizacją Umowy.
Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw 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 'l4 dni od momentu powzięcia przez
Zamawiająceg o wi edzy o powyzszych o ko icz n ościach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
z wykonywaniem praw i obowiązkow

2.

3.

4.
5.

6'

l

rygorem niewaŻnoŚci.

Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąĆ na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się

rozstrzygac polubownie

W drodze

negocjacji bezpośrednich' W przypadku braku moŻliwości

polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną

ze stron, spÓr poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo
Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
ze Stron.

dla

kazdej

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 do umowy - opls przedmiotu zamowienia (wg Załącznika nr 1 do SIWZ),
Załącznik nr 2 do umowy - DRUK ',A" _ wzÓr Protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru urządzenia po
wykonanym remoncie
Załącznik nr 3 do umowy - DRUK,'B" _ wzÓr oŚwiadczenia Wykonawcy po wykonanym remoncie
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Załącznik nr 2 dO lstotnych postanowień
ktore zostaną wprowadzone do Umowy (do Umowy)

DRUK,,A"

WZOR
P RoToKoŁ zD Aw czo-o D B Io RczY
oDBloRU URzĄDzENlA/PoDzEsPoŁu Po vuYKoNANYM REMoNclE

Data odbioru

Data zgłoszenia zakończenia remontu...............'..

1.
2.

PrzekazującY po remoncie
(wpisaÓ nazwę firmy remontowej i dane przedstawiciela firmy remontowejdokonującego przekazania)

3.
4.

odbierający po remoncie:

(wpisać dane pracownika Zespołu Gospodarki Środkami Produkcji, Remontowej, Senłisów i Dzieżaw
odbierającego urządzenie/podzespoł po remoncie)
Dotyczy Zlecenia nr ...
... z dnia

Przedmiot odbioru:

...

Cechy identyfikujące
(Nr..metki". remontowv. inne)

Nazwa typ

Lp.

*)

llośc**)

Uwagi

')wpisać dane jednoznacznie identyfikujące urządzenie/podzespoł/obiekt odbierany po remoncie,
'")wpisać liczbowo i słownie iloŚć wraz z jednostką miary
Remont został wykonany: w terminie*) / po terminie umownym , co zgodnie z zapisami Umowy
uprawnia WĘGLoKoKs KRAJ S.A. do dochodzenia kary umownejzakaŻdy dzień zwłoki-)
-) niepotrzebne skreŚlić
Przedmiot odbioru został poddany kontroli technicznej z wynikiem pozytywnym w dniu

5.
6.
7

przez

.......*)

-)wpisać imię nazwisko
,dział stanowisko przedstawiciela Zamawiającego ktÓry przeprowadził odbiÓr
Wykaz dokumentow dostarczonych wraz z urządzeniem'.

'

Data
wvstawienia

Nazwa dokumentu

Lp.

Nie dotyczy.)

Uwagi

ProtokÓł zdawczo'od biorczy

1

Swiadectwo qwarancii
Zaświadczenie remontu
oŚwiadczen ie Wykonawcy potwierdzające

2.
3.

4.

prawidłowoŚÓ wvkonan ia remontu

5.

Wykaz częŚci i podzespołÓw wymienionych
zreqenerowanych

6.

lnne

-)jezeli

nie dotyczy wstawiÓ ,,X"
umowte

i

; Dostarczone dokumenty muszą być zgodne z zapisami

Pzekazuiacv

w obowiązującej

Odbieraiacv

(Wymagany podpis osÓb uczestniczących w odbiorze/ przekazaniu po remoncie)

8.

Potwierdzenie słuzb ochrony o wwozie na teren zakładu
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Załącznik nr 3 do lstotnych postanowień

ktÓre zostaną Wprowadzone do Umowy (do Umowy)

DRUK,,B"

Miejscowość:
N azwa podmiotu

,

dnia

składającego oświadczenie:

Adres siedziby

oŚWADczENIE WYKoNAWCY

po przeprowadzonym remoncie
uruądzen|alpodzespołu/elementu/części zam ien nej
Dotyczy:
(pod ać n azwę postępowa

oŚwiadczam,
1)

2)

3)

S e kreta

Ł

n ia.

)

iż:

remont będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany został w sposÓb gwarantujący
bezpieczną eksploatację wyremontowanego urządzenia / podzespołu / elementu / częŚci zamiennej
i nie spowodował wytworzenia nowej maszyny l urządzenia - w związku z tym nie będzie Wymagane
dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobÓw do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym
stanem prawnym (typ urządzenia nie zostanie zmieniony),
remont uządzenia / podzespołu / elementu / częŚci zamiennej będący przedmiotem niniejszego
postępowania, wykonany został zgodnie
dobrą praktyką inzynierską, w celu pzywrÓcenia
parametrów okreŚlonych w DTR/instrukcji uzytkowania. Maszyna lub urządzenie, W ktÓrych
zastosowany został wyremontowany element / podzespÓł / częŚc zamienna posiada poziom
bezpieczeństwa, co najmniej rÓwny poziomowi bezpieczeństwa Wymaganego przez pierwotne
regulacje będące podstawą wprowadzenia maszyny l urządzenia do obrotu,

z

remont będący przedmiotem niniejszego postępowania wykonany został zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inzynierskiej i aktualnymi normami
dotyczący m i remontów urządzeń i podzespołÓw b u dowy p rzeciwwy buchowej'
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