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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:.

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka Akcyjna

41-940 Piekary Śląskie' ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000955885
NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weqlokokskrai. pl
Sposob komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej częŚci SlWZ'
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: http://weglokokskraj.pl/dostawcv/profil-nabvwcv
lt
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lnformacje podstawowe.

W

o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
szczególności składanie ofeń oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. oferty wlaz z załącznikami sporządza się w postaci
elektron icznej i opatruje się kwa if kowa nym pod pisem elektron icznym.
Użyte W treścislwz pojęcie: "EFo" znaczy Elektroniczny Formularz ofeńowy składany
na platformie elektronicznej.
niniejszym postępowaniu

a Wykonawcami, w

l

i

Adres strony internetowej do składania elektronicznego formuIarza ofeńowego (adres platformy
EFO) : https ://efo.coiq.bizl

Szczegółowy sposób składania ofert

na

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

2.

.>

J.

4.
5.

6.
7.

8.

il1.

pIatformie

EFo jest dostępny na

stronie:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKOKS KRAJ S.A, zwanym dalej Regulaminem
z zastrzeŻeniem postanowień S lWZ.
Wyciąg z Regulaminu, o ktorym mowa w ust. 2, dostępny jest dla Wykonawcow na stronie internetowej
WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w Profilu Nabywcy.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofert częŚciowych.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościskładania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzec umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚci powierzenia częŚci zamÓwienia do wykonania przez
podwykonawcow.

Zqodnie z $ 7 Requlaminu (.,Procedura odwrocona'') Zamawiaiacv w ninieiszvm postępowaniu naipierw
dokonana badania i ocenv wszvstkich złozonych ofert, a nastepnie dokonana ocenv kwalifikacii
podmiotowei Wvkonawcv (w zakresie braku istnienia podstaw wvkluczenia i spełnienia warunkow udziału
w postepowaniu). ktoreqo oferta została naiwvzei oceniona ti' zawiera nainiŹsza cene lub naikorzvstnieiszv
bilans cenv oraz innvch kryteriów ocenv ofert.

opis przedmiotu zamówienia'

1.

Przedmiotem zamowien ia jest:

2.

Szczegołowy opis przedmiotu zamÓwienia okreŚlono w Załączniku nr

IV

Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamowienia: 8 miesięcy od dnia przekazanla rejonu robót.
Przekazanie miejsca rozpoczęcia robot nastąpi na podstawie odrębnego protokołu przekazania, spisanego
przez upowaŻnionych przedstawicieli stron.

1.

2.

V.
1.

1)

Wykonanie przebudowy skrzyżowań iwyrobisk na poziomie 726 m
dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A' KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
'1

do SIWZ.

Warunki udziału W postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków,

o udzielenie zamÓwienie moŻe ubiegac się Wykonawca' ktory spełnia warunki dotyczące:
posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofeń, a jezeli okres działalnoŚci jest krotszy - w tym okresie, wykonali: roboty budowlane dla
górnictwa polegające na drążeniu lub przebudowie podziemnych wyrobisk kamiennych Iub
kamienno-węglowych o łącznej wańości nie mniejszej niż 2.000.000'00 PLN brutto'

Sekretaz Komi
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Przetargowej:

G
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WĘGLOKoKS KRAJ S.A
Wykonawcow, przedstawiających wańości wykonanych robÓt W watutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego
dnia roku, w ktorym roboty wykonano, a W przypadku robot wykonanych w bieŻącym roku według
średniegokursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzien w ktorym upływa termin składania ofert'
W związku z powyŻszym wartościwykonanych robot określone w walutach obcych nateŻy wyszczegolnić
oddzielnie dla kaŻdego roku kalendarzowego.
dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, to znaczy''
Wykonawcy, ktorzy dysponują lub będą dysponowac w okresie realizacji zamowienia następującymi
narzędziami l urządzeniami tech n iczny m

W przypadku

z)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3)

i:

wieńarki pneumatyczne lub elektryczne udarowe - 3 szt.
Żerdzie wiertnicze z koronkami i raczkami- 3 komplety,
piły taŚmowe pneumatyczne -2 szt'
zakrętaki pneumaĘczne udarowe _2 szt.

wciągarki_2szt.

łopaty - 10 szt.
kiloń7

-

10 szt.

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawcy, ktorzy dysponują
lub będą dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tzn. Wykonawcy, ktorzy dysponują lub
będą dysponowac osobami dozoru posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji kierownictwa i osÓb dozoru

ruchu w podziemnych zakładach gorniczych wydobywających węgiel kamienny, Wymagane zgodnle
z dnia 9 czerwca 2o11r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r' poz. 1072 t.j.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwaiifikacji w zbkresie
gornictwa i ratownictwa gorniczego (Dz.U. z 2006. r. poz' 1229 z pożn' zmianami) w liczbie co najmniej:

z ustawą

4)

5)

6)

2
1)

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

jedna osoba kierownictwa o kwalifikacjach kierownika działu gorniczego,
jedna osoba dozoru Wyzszego o specjalności gÓrniczej,
jedna osoba dozoru Wyzszego o specjalnoŚci BHP,
po jednejosobie dozoru o specjalnościgorniczej nakaŻdązmianę roboczą,
jedna osoba o kwalifikacjach instruktora strzałowego'
cztery osoby o specjalnoŚci gornika strzałowego,
czterech przodowych przodka - doŚwiadczony pracownik o kwalifikacjach gÓrnika,
dwanaŚcie osob do pracfizycznych z kwalifikacjami gornika lub młodszego gornika,
sytuacji finansowej, to znaczy Wykonawcy, ktorzy posiadają Środki finansowe lub zdolnoŚc kredytową
w wysokoŚci nie mniejszej niŻ 1 200.000,00 PLN,
W przypadku Wykonawcow, ktÓrzy Wykażą srodki finansowe lub zdotnośćkredytową w walucie obcej,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniegokursu NBP z dnia poprzedzającego
dzień w ktorym upływa termin składania oferź.

niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z wyjątkiem przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,

rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu,

nieznajdowania się w stanie:
likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sad zarządztł
likwidacje majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 poz.'1 588 t.j.),
_
upadłoŚci za wyjątkiem wykonawcy, ktÓry po ogłoszeniu upadłoŚci zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba, ze sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie ań. 366 ust.
'1 ustawyzdnia 28lutego2003r'
-PrawoupadłoŚciowe(j.t' Dz.U. z2O2Opoz.1228zpÓżn'zm.).
Niezaleznie od podstaw wykluczenia okreŚlonych W Regulaminie udzielania zamowień
w WĘGLoKOKS KRAJ S.A' oraz SIWZ, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
co do ktorego zachodzi jedna z ponizszych okolicznoŚci, okreslona w arI.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na lJkrainę oraz
słuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. lJ. z2022 r. poz.B35), dalej zwana ,,Ustawą'' tj'i
- Wykonawcę wymienionego W wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 765/2006 dnia
1B maja 2006 r. dotyczącego Środkow 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
ograniczających w odniesieniu do działań podwazających integralność terytorialną, suwerenność
i niezaleznoŚć Ukrainy lub im zagraŻających (zwanego'óalej ,,Roźporządzenióm nr 26912014''), albo
wpisanego na listę na podstawie decyzjiw sprawie wpisu na listę rozstrzygaiącą o zastosowaniu Środka,
t
o ktorym mowa w'art. t pkt 3 Ustawyi
- Wykonawcę, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz' |J' z2022 r' poz' 593 i655)jest
osobą wymienioną w wykazach okreslonych w Rozporządzeniu nr 765t2OO6 i RozporządzeniLr nr
26912014 albo wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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o ile

została wpisana na listę na podstawie decyzji

w

WĘGLoKoKS KRAJ S.A.
sprawie wpisu na listę rozsIrzygającą

o zastosowaniu środka, o ktorym mowa w art' 1 pkt 3 Ustawy;
- Wykonawcę, ktorego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy

z dnia 29 września
rachunkowoŚci (Dz. U. z 2021 r. poz.217,2105 i 2106) jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 76512006 i Rozporządzeniu nr 26912014 albo wpisany na
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzjiw sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu Środka, o ktÓrym mowa w_art.
1 pkt 3 Ustawy;
wobec ktorego istnieje zakaz ubiegania się o zamowienie okreŚlony w art' 5k Rozporządzenia Rady (UE)
nr 20221576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego
Środkow ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zgodnie
z którym zakazu1e się udzielania wszelkich zamowień publicznych na rzecz lub z udziałem:
- obywateli rosyjskich lub osob fizycznyeh lub prawnych, podmiotow lub organow z siedzibą w Rosji;
- osob prawnych, podmiotow lub organow, do ktorych prawa własnoŚci bezpoŚrednio lub poŚrednio
w ponad 50 % naleŻądo podmiotu, o ktorym mowa W powyzszym tirecie; lub
- osob fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organÓw działających w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o ktÓrym mowa w dwóch powyŻSzych tieratach, w tym podwykonawcow, dostawcow lub
podmiotow, na ktorych zdolnoŚci polega się w rozumieniu dyrektyw W sprawie zamowień publicznych,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartoŚcizamÓwienia;
wobec ktorego są podejmowane inne prawem przewidziane Środki o charakterze sankcyjnym, niz te
okreŚlone w ust. 2;
ktÓry w zakresie przedmiotu zamówienia oferuje wyroby pochodzące lub ktore zostały wywiezione
z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.
Niezaleznie od innych dokumentow wymienionych w SlWZ Wykonawca zobowiązany jest do złoŻeniawraz
z otertą oświadczenia, ktorego wzor stanowiZałącznlk nr 3 do SIWZ. oświadczenie składane jest przez
Wykonawcę w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o ktÓrych mowa w punkcie powyzej.
W przypadku wspolnego ubiegania się o zamowienie przez Wykonawcow, oświadczenie składa kazdy
z Wykonawcow wspolnie ubiegających się o zamÓwienie.
Jezeli Wykonawca nie złoŻy oŚwiadczenia, o ktorym mowa W ustępie powyzej, lub złozone oŚwiadczenie
jest niekompletne lub zawiera błędy' Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złoŻenia, poprawienia lub
uzupełnien ia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w ust. 2,
w dostępnych rejestrach, zarÓwno w toku postępowania o udzielenie zamÓwienia, jak i w toku
wykonywania Umowy.
ocena warunkÓw spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na
podstawie złoŻonych przez WykonawcÓw, a Wymaganych przez Zamawiającego dokumentÓw.
1994 r.

2)

3)

4)

4.

Ą

VI
1.
1)

2)

3)

4)
2.
1)

3.
1)

vil
,l

1)

o

Zamawiający żąda przedłożeniawrazzotertą od każdego z Wykonawców:
W celu wykazania braku podstaw do wykIuczenia z postępowania o udzielenia zamówienia:
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złozonego na druku Formularza ofertowego,
aktualnego odpisu z właściwegorejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawionego nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawcow,
ktorzy prowadzą działalnoŚc na podstawie innych dokumentow - ten dokument,
oŚwiadczenie o braku podstaw wykluczenia w związku z rozwiązaniami w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
dowÓd wniesienia wadium.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
oświadczenia o spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza ofertowego.
Pozostałe dokumenty (jezeli dotyczy):
pełnomocnictwa do podpisywania Elektronicznego Formularza ofertowego oraz załącznikÓw w imieniu
Wykonawcy, jezeli upowaznienie do podpisywania oferty nie wynika z przedstawionych dokumentÓw.
Pełnomocnictwo do złożenia ofeńv musi bvć pod rygorem nieważnościopatrzone kwalifikowanvm
ood oisem elekf ron icz nv tn .tr7 e7 mocodawce na dzień złożeniaofeńv

Zamawiający żąda przedłożenia od Wykonawcy' ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę (najwyżej
ocenioną tj. zawierającą najniższą cenę lub najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów
oceny ofeń)- na Wezwanie Zamawiającego.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia:
aktualnego zaświadczenia właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkow lub zaświadczenie' Że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania
decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,

Sekretaz Konisji Pzetargowej; Gabriela Lonczyk
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aktualnego zaśWiadczenia właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania
decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,

2.
1)

JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentow'oktÓrychmowawpkt1i2składadokumentyWystawionewkraju,Wktorymma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy okreslone w punktach 1 i 2 stosuje się odpowiednio'
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doŚwiadczenia
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jezeli okres prowadzenia
działalnościjestkrotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow
- zgodnie zZałącznlkiem Nr 4 do SIWZ, oraz załączenia dokumentow potwierdzających, Że te roboty
zostały wykonane lub są wykonywane nalezycie,

2)
3)

W przypadku' gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz ktÓrego usługi wskazane w wykazie usług
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentÓw potwierdzających,
ze te roboty zostały wykonane lub są wykonywane naleŻycie.
wykazu narzędzilurządzeń technicznych' dostępnych Wykonawcy robot w celu wykonania zamowienia
wrazz informacją o podstawie dysponowania tymizasobami- zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ,
wykazu osób, ktore będą uczestniczyc w wykonywaniu zamÓwienia - zgodnie zZałącznikiem nr 6
do SIWZ,

4)

3.
1)
4.
1)
2)
3)
4)
5)

informacji banku lub społdzielczej kasy oszczędnoŚciowo-kredytowej, w ktorych Wykonawca posiada
rachunek' potwierdzającej wysokoŚc posiadanych Środkow finansowych lub zdolnoŚć kredytową
Wykonawcy, wystawione nie wcześniejniŻ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca moŻe polegac _ na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania Zamowienia lub zdolnoŚciach finansowych _ innych podmiotow, niezaleŻnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnic
Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamowienia, w szczegÓlnoŚci
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamowienia'
lnne:

oŚwiadczenia Wykonawcy lczłonka konsorcjum dot. statusu MiŚ/D przedsiębiorcy, danych urzędu
skarbowego - zgodnie zZałącznlkiem nr 7 do SIWZ.
Uwaqa: w przypadku złoŻenia oferty wspolnej oŚwiadczenie powinien złoŻyĆ kazdy Wykonawca (członek
konsorcjum).

lnne dokumenty niż określone powyżej potwierdzające, że przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określonymw Załączniku nr 1 do SIWZ:
Zobowiązanie do zachowania w poufnoŚci informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa _ zgodnie
zZałącznikiem nr 8 do SIWZ.
Kalkulacja cen robÓt na wykonanie zamowienia _ zgodnie zZałącznikiem nr 9 do SIWZ.
Szczegołowy harmonogram realizacjizamÓwienia - zgodnie zZałącznikiem nr 10 do SIWZ.
oŚwiadczenie Wykonawcy dot' odpłatnych usług Świadczonych przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy w związku z realizai1ą przedmiotu Umowy - zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ.
Protokoł z odbycia wizji lokalnej- zgodnie zZałącznikiem nr 15 do SlWZ.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złożytnajkorzystniejszą ofertę
dokumentów w terminie wskazanym W wezwaniu.

vllt

do złożenia stosownych

1.

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
\Alkonawcy mogą Wspolnie ubiegac się o udzielenie Zamowienia, w tym pzypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i jezeli dotyczy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

2

W pzypadku, o

umowy.

5

ktÓrym mowa W ust. 1 \Ąlkonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie Zamowienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
Zamowienia. Wszelką korespondenĄę związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie
prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
w pzypadku, kiedy ofertę składa kilku \A/ykonawców wspÓlnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byc
podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \A|konawcow lub osoby reprezentujące
poszczegol nych wykonawcow składających ofertę wspol ną.

Sekretaz Komisji Pzetargowej. Gabriela Lonczyk
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4
1)
a)

W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspolnie, do oferty nalezy załą;czyc''
na dzień składania poprzez EFo:

pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŻnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych

Wykonawców'
wystawiony indywidualnie dla kazdego z Wykonawcow aktualny odpis z właŚciwego rejestru, jezeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniejniz 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawcow, ktorzy prowadzą działalnoŚc na podstawie

b)

innych dokumentow - ten dokument,

oŚwiadczenie

c)
2
a)

o

braku podstaw wykluczenia W związku

z

rozwiązaniami

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę stanowiące Załączn|k nr 3 do SIWZ.

W

zakresie

na wezwanie Komisji Przetargowej:

dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z Wykonawcow potwierdzające,
nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych
płatnoŚci u b wstrzyman ie w całoŚci wykon an ia decyzji właściwegoorgan u,
oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamowienia złoŻone
indywidualnie przez kazdego z Wykonawcow, zgodnie zZałącznikiem nr 12 do SIWZ,

Że

l

b)

c)
5.

6.
7.

X.
1

2

kopię umowy konsorc.1um.

Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie Zamowienia muszą wykazac, ze warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania Zamowienia lub zdolnoŚci
finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚc załączyc odpowiednie dokumenty (jeŚli są wymagane).
Jezeli jeden z Wykonawcow spełnia określone przez Zamawiającego warunki moŻna przedłozyc tylko
dokumenty jego dotyczące.
Zamawiający moze zaŻądaczłoŻeniawrazzofertą, umowy regulującejwspołpracę tych WykonawcÓw.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawcow wspolnie
ubiegających się o udzielenie Zamowienia z treŚci gwarancji musi wynikac, ze odnosi się ona Zarowno
do zleceniodawcy gwarancji, jak rowniez do wszystkich pozostałych WykonawcÓw wspÓlnie ubiegających
się o udzielenie Zamówienia.
Zasady składania ofeń.
Wykonawca moŻezłoŻyc tylko 1 ofeńę.
ofeńę wraz z załącznikami nalezy złoŻyc w formie elektronicznej za pomocą pIatformy EFo
udostępnionej na stronie: https://efo.coiq.biz. Do EFo należy dołączyć Wymagane załączniki,
zapisane w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.
Uwaga:

3.
4.

5

Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony na
stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym
z następujących systemów operacyjnych: Windows 8, Windows 10 (bez wsparcla dla Windows 7,
Windows XP, Vista), Windows 11, 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, minimalna
rozdzielczośćekranu Wymagana do poprawnego wyświettania 1366x786.
ofeńa może byó złożona w jednym lub kilku plikach, każdy podpisany przez osoby uprawnione do
ich podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Przed złożeniem ofeńy zaleca się wykonanie testu podpisu elektronicznego 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/indexikontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemow związanych m.in.
z podpisem elektronicznym).
oferta oraz WSZyStkie załączniki muszą byc sporządzone W języku polskim, a dokumenty sporządzone
w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem
dołączone przez Wykonawcę do oferty.

o

7

i oŚwiadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byc złoŻone
w formie oryginału lub kopii poświadczonejza zgodnośc z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby
upowaznione do jego reprezentowania.
Składana na Platformie EFo oferta elektroniczna oraz odpowiednio oznaczone dokumenty wymagają
opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System nie będzie umoŻliwiał złoŻenia
niepodpisanych elektronicznie dokumentow bądŹ ofert.
Wszystkie dokumenty

B

Wykonawcy, ktorzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
certyfikujący, zobowiązani są dostarczyc Administratorowi Platformy EFo wzor takiego podpisu przed

o

TreŚc oferty musi odpowiadac treŚci SlWZ lub specyfikacji technicznej.

rozpoczęciem procesu składania oferty'

Sekretaz Kom isji P rzetargowej:
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c)

11

oferta składa się z:
Elektronicznego Formularza Ofertowego,
oŚwiadczeń idokumentowo ktorych mowaWczęŚci Vl -Vlll iXSIWZ' składanychwterminach
opisanych w pkt Vl - Vlll i X SIWZ,
pełnomocnictwa wskazującego, iz osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący
w imieniu Wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, jest do tego upowazniona,
jezeli nie wynika to z dokumentow potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo do złozenia
ofeńy musi byc pod rygorem niewaznoŚci udzielone poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektron iczn y m przez mocodawcę.
Jezeli Wykonawca zamierza zamieŚcic W ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913) dokumenty
zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa nalezy w wersji elektronicznej dołączyc jako oddzielne pliki.
Pliki powinny zawierac w nazwie zwrot ,,tajemnica przedsiębiorstwa''. Tajemnica przedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych treŚc kazdy zainteresowany moŻe legalnie

a)
b)

poznac.

W szczegolnoŚci nie moŻna zastrzec'. nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny' terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatności.
X.
1.

Ż

J

4

5

b

Wadium.
Zamawiający Żąda od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokoŚci: 45.000'00 PLN (słownie:
czterdzieści pięc tysięcy złotych 00/100).
Wadium moze być Wnoszone w jednej lub kilku z następujących formach:

1)
2)
3)
4)

pieniądzu,

poręczeniach lub gwarancjach bankowych'
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa W art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu PolskiejAgencj| Rozwoju PrzedsiębiorczoŚci,
5) w innejformie zazgodąZarządu WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
Termin waznoŚciwadium musiodpowiadac co najmniej terminowi związania ofertą.
Wadium w formie innej niz pieniądz naleŻy złoŻyc w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia

i

dołączyc do pozostałych

dokumentow ofertowych w EFO.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

w pieniądzu nalezy wpłacac przelewem na konto bankowe WĘGLoKoKs KRAJ
.
s.A. BGz BNP PARIBAS nr rachunku: 71 '1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpoŹniej do dnia
Wadium

i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Wadium na przetarg nieograniczony

nr sprawy: PRZZ/3103 pn': Wykonanie przebudowy skrzyŻowań iwyrobisk na poziomie 726 m dla potrzeb

7

Ó

WĘGLoKoKs KRAJ s.A' KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
Wykonawca zamierzający złoŻyc wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oŚwiadczenie
o wyrazeniu zgody na zaliczenie wierzytelnoŚci przysługujących podmiotowi do WĘGLoKOKS KRAJ
S.A. ul. Gen. J' Ziętka, 42-940 Piekary Sląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza
mozliwoŚc zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę' iz na poczet wadium podlegają
zaliczeniu wyłącznie naleznoŚci z terminem wymagalności przypadającym minimum na 1 dzień przed
planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje naleŻnoŚci
w systemie' oŚwiadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. Finansowych lub Głownego Księgowego,
stanowic będzie dowod wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową.
Wzor oŚwiadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących
Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamowienia stanowi Załącznik nr 13 do SlWZ.
Zamawia1ący zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaŻnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, ktorego ofeńa została wybrana za

najkozystniejszą. \ĄĄkonawcy, ktorego oferta została wybrana jako najkozystniejsza, ZamawiĄący zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia Żądano. Zamawiąący zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek \Alkonawcy, ktory wycofał

o

ofeńę pzed upływem terminu składania ofeń'
Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
Zamawiającv moze zaIrzymac wadium wrazz odsetkami, jeze|i:
1) Wykonawca odmowił podpisania umowy w sprawie Zamowienia na warunkach okreŚlonych w ofercie,

2) Wykonawca nie wniosł zabezpieczenia na|ezytego wykonania umowy, jezeli ządanie to było objęte

Specyfikacją lstotnych Waru n kow Zamowien ia'
3) zawarcie umowy stało się niemozliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
4) Wykonawca wycofał ofertę po terminie otwarcia ofert'
5) Wykonawca zmienił ofeńę, przy Czym przez zmianę oferty nie nalezy rozumieĆ:
a) zmian - składnikow stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji/licytacji
ustnej/aukcji elektronicznej, z zastrzezeniem, ze nie mogą one byc mniej korzystne niŻ w złoŻone1
ofercie,

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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_
b) zmian składnikow stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych
prowadzonych po negocjacjachilicytacj i ustnej/au kcji elektron icznej,
c) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jezeli nie dotyczą kryteriow oceny ofert,
6) Wykonawca nie uzupełnił dokumentÓw na Wezwanie, o ktorym mowa W $ 27 Regulaminu udzielania
zamowień w WEGLoKoKs KRAJ S.A. z uwzględnieniem ust. 3.
Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
JeŻeli zachodzą podstawy do zatrzymania wadium w odniesieniu do częŚci Zamowienialzadanial oferty
częŚciowej zatrzymaniu podlega Wadium odpowiadające tej częŚci.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniądz Zamawiający uprawniony jest do sprawdzenia

Nr sprawv PRZZ|3103

11

12

IJ

prawidłowoŚci jej wystawienia.

Zabezpieczen ie należytego wy konan ia u mowy.
Zamawia1ący Żąda zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto uzyskanej

XI
1.

w toku postępowania.

Zabezpieczenie słuzy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŻytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie moze byĆ wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących

2
J

formach:
1) pieniądzu,

2) poręczeniach lub gwarancjach bankowych'
3) gwarancjachubezpieczeniowych.
W przypadku złoŻenia zabezpieczenia W formie

4.

Zamawiającem u dochodzen ie roszczeń.

gwarancji

jej treŚc nie moŻe uniemozliwiac

Zabezpieczenie Wnoszone W pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Bankowy
WĘGLoKoKs KRAJ S.A. KWK Bobrek_Piekary BGZ BNP PAR|BAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849

5.

z wpisaniem na dowodzie wpłaty tytułu',,Zabezpieczenie

umowy nr..'...'.......
Wykonanie przebudowy skrzyŻowań i wyrobisk na poziomie 726 m dla potrzeb
WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŻe wyrazic zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
JeŻeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku

6184 9000 0001,

z dnia

b.
7.

_

bankowym.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione W pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia

8.

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmlany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o ktorych mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana, za zgodą Zamawiającego,
z zachowaniem ciągłosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoŚci.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawia1ącego za n a eŻycie wy kon a n e.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie moze przekraczac 30oń
wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
zawady.

I
10

l

11

xil.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej.

1

a)
b)
c)

Oferta ostateczna uzyskiwana jest:
spoŚrod złozonych ofert,
w drodze aukcji elektronicznej wg zasad okreŚlonych w SIWZ'
licytacji ustnej, Wykonawcy, ktÓrzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej
w sposob wskazany przez Zamawiającego powinni złoŻyc ofertę ostateczną za poŚrednictwem
poczty elektronicznej z zastrzezeniem, iz wiadomoŚc elektroniczna o dokonanej zmianie powinna
zostaĆ dostarczona przed terminem licytacji określonymW zaproszeniu. W przypadku braku

d)

odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja Przetargowa przyjmuje ofertę wstępną jako
ostateczną'
negocjacji.

Do aukcji elektronicznej, licytacji ustnej, negocjacji Zamawiający nie zaprasza Wykonawców, ktorzy
w ocenie Komisji przetargowej nie spełniają warunkow udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega

2

odrzuceniu.

Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkow realizaĄi
Zamowienia z Wykonawcą, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę - bez wzg|ędu na ustalony wczeŚniej
sposob uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej,

J

elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej.
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Zasady wyboru najkorzystniejszej ofeńy z zastosowaniem aukcji elektronicznej - jeŻeli dotyczy'
Zamawia1ący moŻe przeprowadzic aukcję elektroniczną, jezeli do postępowania zostaną złoŻone co
najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie
przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weglokoks.coig'biz/. Wykonawca zobowiązany jest zalogowac
się pod powyzszym adresem w systemie Aukcje elektroniczne.
Zamawiający, w toku aukcji elektronicznej, stosowaĆ będzie kryterium ceny.
Wymagania sprzętowe:
a) komputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
b) przeglądarka internetowa:
. Microsoft Edge,
. Mozilla Firefox 3.5 lub wyŻsza,
c)włączona obsługa JavaScript i obiektow ActiveX.
lnformacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału w aukcji.
Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków udziału
w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.
W przypadku Wykonawcy niebiorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się
złoŻoną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia i powtorzenia aukcji, o ile z przyczyn lezących
w szczegÓlnoŚci po jego stronie aukcja obarczona jest wadą. o terminie rozpoczęcia nowej aukcji
Zamawiający powiadomiw sposob okreŚlony w SIWZ.
W sprawach dotyczących przebiegu aukcji a W szczególności obsługi funkcjonalnej pońalu należy
kontaktowaÓ się: GolG S.A. ul. Mikołowska '100 40-065 Katowice tel. +4B 32757 4444lub na adres
e-mail : zqłoszenie@coiq.pI.
Kryterium oceny ofeńy.
Kryterium oceny jest najnizsza cena -'l0O %
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za na1korzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana ofeńa Wykonawcy, ktory zaoferuje
najniŻszą cenę real izacj i zamowien ia.
Warunki umowy.
lstotne dla Stron postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do treścizawieranej umowy, zostały
okreŚlone w Załączniku Nr 14 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje mozliwoŚc dokonania zmiany postanowień umowy w przypadkach okreŚlonych
w lstotnych postanowieniach, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy.
Umowa moze zostac zawarta po upływie terminu związania ofertą, jezeli Wykonawca wyrazi zgodę na
zawarcie umowy na warunkach określonychw złozonej ofercie.
Warunki płatności.
Termin płatnoŚci wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ
S.A. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamowienia w całoŚci lub w częŚci, na podstawie dokumentu
potwierdzającego naleŻyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub częŚci np. protokołu odbioru
przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez WEGLOKOKS KRAJ S'A. Wyklucza się stosowanie
zaliczek iprzedpłat.
Związanie ofeńą.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu okreŚlonego w SlWZ' jednak nie dłuzej niz 60 dni
od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoCzyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

2

Rozstzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy moze nastąpic po upływie terminu związania ofeńą
nie jest Wymagane jego pzedłuŻanie. Niemniej jednak' jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest
uprawniony do wystąpienia do \AĄlkonawcow z wnioskiem o pzedłuŻenie terminu zwiąania ofeńą o okres do

i

60 dni.

XVlll'
1

2.
ó.
4.
5.

Termin składania ofeń

ofertę wrazzzałącznikami naleiy zlojyć w formie elektroniczgej pgprzez Elektroniczny Formularz
ofertowy w terminie do dnia A9.:.9.?"'.J022r. do godz. ...ł,.:.:ł!)..
Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
System Elektronicznego Formularza ofertowego nie dopuszcza mozliwości złoŻenia oferty po upływie
terminu składania ofert.
Wykonawca moŻe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofac ofertę.
Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty.
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b

Przezzmianę oferty nie nalezy rozumiec:
zmian składnikow stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji z zastrzeŻeniem
ze nie mogą one byc mniej korzystne niŻw złoŻonej ofercie,
b) zmian - składnikow stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych
prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej,
b) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jezeli nie dotyczą kryteriow oceny ofert.
UWAGA:
Na etapie składania oferly, naleŻy uwzględnić czas niezbędny do złożeniaoferty oraz weryfikacji
prawidłowoŚci uŻytych podpisow elektronicznych przez system informatyczny'

XlX.

otwarcie ofeń.

1

2.

a)

otwarcie ofeń nastąpiw dniu /.0'.p.8

2022 r. o

godz.

otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich s kładania z tym, Że dzień,
ktorym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarci
lnformacja z otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim Wykonawcom drogą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w złoŻone1 ofercie.

w

Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.
Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
1)
Wvkonawcv z Zamawiaiacvm:
a) zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treściofeń, dokumentów, pozostałe
oświadczenia i wnioski:
- drogą elektronicznąpoprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
ofeńowego,
b) 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.
2) Zamawiaiacv z Wvkonawcami:
a) zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:

XX.
1.

drogą elektroniczną:

_ poprzeznarzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofertowego,
_ poprzezzamieszczenie zawiadomień lub informacjidotyczących postępowania na stronie

internetowej

nabywcy https://dostawcy-weq lokoks. coiq. bizl,
poczty elektronicznej wskazany w ofercie.
adres
na
b) Zamawiający i Wykonawca, na ządanie kaŻdej ze stron' niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania
w

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

profi u
I

informacji przesłanej drogą elektroniczną.
osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:

GabrielaLonczyk

e-mail: q.lonczvk@weqlokokskrai.pl
Wyjaśnienia udzieIane są od poniedziałku do piątku w godz' od 06:00 do 14:00.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji slwz.
Wykonawca moŻe zwrocic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci slWZ poprzez narzędzia
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaŚnień, chyba, ze proŚba o wyjasnienie treŚci specyfikacji wpłynęłado Zamawiającego na mniej niz
6 dni przed terminem składania ofert.
Tresc zapytań (bez ujawniania Żrodła zapytania) wrazz wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na

stronie internetowej Zamawiającego.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moze przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować
treŚć SlWZ. JeŻeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlności doiyczy kryteriow oceny ofert, warunkow udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający moze przedłuŻyĆ termin składania ofert

o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposob modyfikację Komisja

5.

Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

W przypadku modyfikacji treściFormularza ofeńowego przed terminem składania ofeń, jeśli
Wykonawca złożyłjuż elektroniczną ofeńę otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania
złożonej oferty, w kontekściejej kompletności i zgodności' Na platformie EFo ofeńa Wykonawcy
zostanie oznaczona statusem 'nieaktua!na' (złoŻona w poprzedniej wersji Formularza). Wykonawca
powinien dokonaó aktuaIizacji złoŻonej oferty W oparciu o zaprezentowany vvykaz zmian
wprowadzonych w formularzu ofeńowym iwysłaó ją ponownie do Zamawiającego. W przypadku nie
dokonan ia aktual izacj i złożonaelektron iczna ofeńa pozostaje wiążąca.
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6

postępowan ia

lu

b odrzucen ie oferty.

oświadczenia lub dokumentv złoŻone przez Wvkonawcę, ktÓrv złozvłnaikorzvstnieisza oferte winny

7

potwierdzac:
1) spełnianie warunkow udziału w postępowaniu przez Wykonawcę,

2)

Że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
okreŚlonych w SlWZ

potwierdzają spełnianie warunkow

na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień złoŻenia'
Uzu pełn ian e przez Wvkonawce, ktorv złozvłnaikorzvstn ieiszą oferte
Komisja Przetargowa kaŻdorazowo WZyWa Wykonawcę, ktory w wyznaczonym terminie:
nie złoŻyłstosownych dokumentow,

B

i

1)

a)
b)

:

złozył dokumenty zawierające błędy'

do ich uzupełnienia w okreŚlonym terminie, chyba' Że pomimo ich uzupełnienia konieczne

byłoby

uniewazn ienie postępowan ia lub od rzucenie oferty.

2)

Dokumenty podlegająceuzupełnieniuwinny potwierdzac'.
spełnianie warunkow udziału w postępowaniu przez Wykonawcow,

a)
b)

ze oferowane dostawy' usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie

określonychw SlWZ'
na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową' jako dzień uzupełnienia.
XXII.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie.

1)

oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,

z)

warunkow

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę'
inne omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z SlWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę
i wyznaczając termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja zmian wynika
z wyjaŚnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie $ 27 ust' 1 pkt. 4 Regulaminu.

XXltt. Przetwarzanie danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne

rozporządzenie

1'

informuje,

o

ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119'1), Zwanego dalej RoDo, Zamawiający

iŻ:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKOKS KRAJ S.A.' z siedzibą w Piekarach
Śląskich (41-940) przy ul. Gen' J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000955885, kapitał

zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w całoŚci' będącą podatnikiem od towarow i usług
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDo 000012274,

2.
3.

Ą'
5.
6.
7

'

B.

e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalejAdministratorem.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych W WĘGLOKOKS KRAJ S'A.: adres
4'l-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tel.32 7181667.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:

a)
b)
c)

Przeprowadzeniapostępowaniaoudzieleniezamowienia;

Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy;
Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia na wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia do archiwum.

d)

Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc reprezentantÓw

Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
Prawnie uzasadnionym interesem Społki jest koniecznoŚc przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamowienia.
Dane Wykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania
analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow Administratora, a jeŚli

zaszłaby taka potrzeba takŻe w celu dochodzenia i windykacji naleznoŚci w oparciu o żw' prawnie
uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust' 1 |it. 0 RoDo.
Przetvvarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rowniez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku dochodowym od
osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny' oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celÓw. Administrator moze udostępnic Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącymusługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rowniez udostępniane podmiotom
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z ktorymi Ad mi n istrator
upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz
do wykonania
niezbędnym
w
zakresie
przetwarzania
osobowych,
danych
zawarł umowę o powierzeniu
przez nich zleceń dla Administratora.
bane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakonczeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Wykońawca 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. 32 718 16 67 lub do
Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 00-193 Warszawa, ul' Stawki 2, gdy uzna,iŻ przetwarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
i'óoanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
Zgodnie z' art.-14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonac w imieniu Administratora (Zamawiającego)
obowiązek informacyjny wobec osob' o ktorych mowa W ust. 12' przekazując im treŚc klauzuli informacyjnej,
o ktÓrej mowa powyźej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom Wykonawcę jako Źrodło pochodzenia danych
osobowych, ktorymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający)_ (jeŻeli dotyczy).
p od m

o

10.
11

12

13

iotom przetw arzająCy m,

XXIV. !nformacje dodatkowe.
1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Zamawiający moŻe ŻądaĆ przedstawienia oryginału lub notarialnie poŚwiadczonej kopii dokumentu, jezeli
złoŻona-pizez Wykońawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwoŚci co do jej

3'
4.

prawdziwości.

informację

o

wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie

Zamawiającego.
Zgodnie ż_s sg Regulaminu dokumentacja postępowania nie jest jawna
zasadach określonychw przepisach o dostępie do informacji publicznej'

internetowej

i nie podlega udostępnianiu

na

Załącznikl:.
1t

Załącznik nr 1
Załacznlk nr 2

ól

Załączniknr 3

4l
5l

Załączntknr 4
Załączniknr 5
Załączniknr 6
Załączniknr 7
Załącznik nr 8

1t

6t
8t

9l
10t
111
121

13t
141
151

Załączniknr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr
Załącznlk nr
Załącznik nr
Załącznik nr

12
13

14
15

Opis przedmiotu zamowienia
Formularz
oŚwiadczenie o braku podstaw wykluczenia w związku z rozwiązania mi w zakresie
na Ukrain
ieraniu
rzeciwdziałania
a

narzędzil
osob, ktore

h robot.

dzeń techniczn

h

konywaniu zamowienia
uczestni
przedsi
bio
iadaniu statusu M/S/D
oświadczenie o
Zobowiązanie do zachowania w poufnoŚci informacji stanowiących tajemnicę
biorstwa -wzor
konanie zamowienia
cen robot na
Kalkul
o harmono ramu realiza tzamowtenla
V|zÓr szcz
oświadczenie Wykonawcy dotyczące korzystania z odpłatnych usług Świadczonych

rzezZamawia
o zamowtenle.
WS
nie ubiegaj
oświadczenie ko
osct
oświadczenie dot' wniesienia wadium w formie zaliczenia wie
rowadzone zostan do um
lstotne
stanowienia, ktore
wi i lokalne
Protokoł z od

Sekretaz Komisji Przetargowei: Gabriela Lonczyk

lt

WĘGLoKoKS KRAJ s.A'

Nr sprawy PRZZ|3103

Bytom, aniu ..W.,,.Q.V.
P

rzewod

n

.2022 r

iczący Komisji Przeta rgowej

l(WK

Zta

Kierownik
Kiercwnika

Górniczego

Srgkoę

ZATWIERDZAM

PEŁN0M0cNlK
Ple karf

Z-ca

lnzyn ier

t(vvK

Zakładu Górniczego

podpis osoby upowaznione

!.:,)

DOPO2

tai,u

adu GÓrniczego

nroneJ

dr

rodco Prowny
Sekretarz Komisji Przetargowei: Gabriela Lonczyk

I

291

sl
12

WĘGLoKoKS KRAJ S.A
Załącznik Nr 1 do S|WZ

Nr sprawy PRZZ|3103

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l.

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie przebudowy skrzyżowań iwyrobisk na poziomie 726 m
dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek_Piekary Ruch Bobrek

lt

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

Zakres robót.
Wykonanie przebudowy skrzyŻowania czterostronnego dowierzchni odstawczej z przekopem odstawczym na
poziomie 726m na bazie obudowy ŁPP 14lv32l4lA do ll stopnia podwyzszenia.
Przebudowa przekopu odstawczego w obudowie ŁP12lY32l4lA (23m) i ŁP14lv32lalA (2m) w podziałce do
0,8 m z wykładką w okładzinie betonowej na odcinku 35 m.
Wykonanie podbudowy iwzmocnień skrzyzowania czterostronnego dowierzchni odstawczejz przekopem
łącznikowym na poziomie 726m na bazie obudowy ŁPP 14lv32l4lA do lll stopnia podwyzszenia.
Przebudowa dowierzchni odstawczej w obudowie ŁPP 10lv32lA do ll stopnia podwyŻszenia z wykładką
w okładzinie betonowej na odcinku 60 m.
Przebudowa przecznicy 1 połnocnej ichodnika 2badawczego w pokładzie 503 w obudowie ŁP10lv32lA
w podziałce do 0,8 m z wykładką w okładzinie betonowej na odcinku 20 m.
Przebudowa przecznicy 1 połnocnej i chodnika 2badawczego w pokładzie 503 w obudowie ŁP12lv32l4lA
z wykładką w okładzinie betonowej na odcinku 40 m.

Zakres podbudowy skrzyzowania czterostronnego dowierzchni odstawczej z przekopem łącznikowym na
poziomie 726m będzie obejmowac głownie wpinanie obudowy iwykonanie dodatkowych wzmocnień
podciągami stalowymi zgodnie zwytycznymi KDG. Pozycje 1-4 obejmują roboty w wyrobiskach głownej
odstawy urobku.

Urabianie calizny prowadzone będzie Za pomocą młotkÓw pneumatycznych lub elektrycznych lub MW.
Załadunek urobku prowadzony będzie ręcznie. Transport materiałow prowadzony będzie kolejkami
podwieszanymi.

Transport urobku prowadzony będzie wozami orazza pomocą przenoŚnika taśmowego'

Punkt zdawczo-odbiorczy dla odstawy urobku

i

transportu materiałow będzie określonydla kazdego

z wyrobisk w zaleznoŚci od lokalizacji.
Wykładka stropu i ociosow wykonywana będzie przy uŻyciu okładziny zelbetowej'
Przedmiotowe roboty naleŻy prowadzic w układzie czterozmianowym z uwzględnieniem rownieŻ dni wolnych
od pracy.

Dane mierniczo-górnicze:
Przebudowy przedmiotowych wyrobisk prowadzone będą w skałach płonnych iwęglowych.

W

i

rejonie planowanych robot

sedymentacyjnych.

na

poziomie 726

m nie

przewiduje

się zaburzeń

tektonicznych

Na odcinkach w ktorych będą występowały pogorszone warunki stropowe obowiązywaĆ będą ustalenia
Kopalnianego Zespołu ds. Tąpań obudowy i Kierowania Stropem w zakresie zasad przebywania załogi

i dodatkowych wzmocnień obudowy (lub jej zagęszczenia)w strefie zagroŻenia tąpaniami.
ZagroŻenia naturalne.
1) zagroŻenie wodne nie występuje,
2) kategoria zagroŻenia metanowego _ nie występuje'
3) klasa B zagroŻenia wybuchem pyłu węglowego'
4)
ll stopień zagroŻenia tąpaniami.

,l

5. obowiązki i zakres odpowiedzialności Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za:
1) utrzymaniestrefzabezpieczającychwyrobisko,
2
budowę wzmocn ień ustalonych przez Zamawiającego,
J
zapewnienie urządzeń małej mechanizacji oraz narzędzi niezbędnych do wykonania przebudowy,
utrzymanie drog dojŚcia na całej długościprzebudowywanego wyrobiska,
4
utrzymanie we właściwymstanie technicznym wszystkich zainstalowanych maszyn,
5
pomoc przy obsłudze i utrzymanie układu transportu od punktu zdawczo-odbiorczego do rejonu
o
robot.

2.
1)
Se

obowiązki Wykonawcy:
obowiązkiWykonawcy w zakresie techniczno-organizacyjnym wykonawstwa robot:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robot zgodnie ze szczegołowym zakresem przedmiotu
zamowienia.
kretaz Kom

isji Przetargowej :

Gabriela Lonczyk
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WĘGLoKoKS KRAJ S.A.
realizowana po skompletowaniu wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej w oparciu
o Wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegołowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych Zakładow gorniczych (Dz. U. z 2017r' 111B
z poŹniejszy mi zm ianami).
Wykonawca w trakcie wykonywania robot zobowiązuje się do przestrzegania przepisow wynikających
z ustawy _ Prawo Geologiczne i Gornicze, przepisow BHP, zarządzeń PlP i oUG oraz Wewnętrznych
zarządzeń i ustaleń Zamawiającego _ poprzez zapewnienie nadzoru i dozoru robÓt prowadzonych przez
osoby posiadające odpowiednie zatwierdzenia i kwalifikacje oraz do wykonania robot zgodnie z zasadami
wiedzy gorniczej oraz dokumentacją techniczną.
Wykonawca zobowiązany jest stosowac rowniez inne przepisy obowiązujące w Zakładzie Gorniczym
i ponosi odpowiedzialnoŚc za skutki powstałe w wyniku zaniedbań W powyzszym zakresie.
Wykonawca ponadto zobowiązany jest do:
prowadzenia dokumentow wykonania i przebiegu robot stosując się do obowiązujących w tym zakresie
przepisow, umozliwiając wgląd do tych dokumentow upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiającego,
Ścisłego przestrzegania zaleceń wpisanych przez nadzor Zamawiającego, W wyniku okresowych kontroli

Nr sprawy PRZZ|3103
2)
Robota będzie

J,)

4)
5)
a)
b)

robot,

c)
d)

e)
6)

zachowania struktury organizacyjnej i składu osobowego uzgodnionego zZamawiającym'
w tym zapewnienia odpowiedniej ilości osÓb dozoru dla wykonywanych robot,
dokumentowania przestojow izatrzymań robÓt z podaniem przyczyn,
dostosowania organizacji czasu pracy Wykonawcy do czasu pracy Zamawiającego (dotyczy rozpoczęcia
i zakończenia czasu pracy).
Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnego z odpowiednimi przepisami

Regulaminu Pracy oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracownikow
z powyŻszymi uregulowaniami naleŻy do obowiązkow Zamawiającego w odniesieniu do osob kierownictwa,
nadzoru i dozoru Wykonawcy a w odniesieniu do pozostałych pracownikow - do obowiązkow dozoru
Wykonawcy.

7)
a)
b)

c)
d)

e)

0
s)

8)

Pracownicy Wykonawcy dopuszczeni do pracy w ruchu zakładu gorniczego zobowiązani są
w szczegolności do:
rejestrowania obecności na terenie Zakładu GÓrniczego, zgodnie z Regulaminem Pracy Zamawiającego,
uczestniczenia w odprawach dozoru organizowanych przezZamawiającego przed kaŻdązmianąroboczą,
posiadania wymaganych kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem,
posiadania aktualnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy'
posiadania dostatecznej znajomości przepisow oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy po odbyciu
instruktazu stanowiskowego - do wykonywania pracy, ktorą mają wykonywac w ruchu zakładu gorniczego,
posiadania aktualnego zaŚwiadczenia lekarskiego z badań profilaktycznych i innych' jeŚli są Wymagane'
o zdolności do pracy na stanowisku, na ktorym mają byc zatrudnieni,
odbycia specjalistycznego przeszkolenia, jezeli jest wymagane przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania technologii wykonania robot, instrukcji bezpiecznego
wykonywania robot (głownie prac Ze szczegolnym ryzykiem), opracowania kart oceny ryzyka dla stanowisk

pracy na podstawie dokumentu bezpieczeństwa Zakładu Gorniczego KWK Bobrek-Piekary, ktore to
podlegają zatwierdzeniu przez KRZG Zamawiającego oraz do prowadzenia odpowiednich dokumentacji,
stosownie do obowiązujących szczegołowych przepisow i do udostępniania ich do wglądu na Żądanie

e)

13)

14)

15)
16)

17)

3.
1)

Zamawiającego.
Wykonawca zapewni ręczny sprzęt przodkowy i pomocniczy wraz z osprzętem umozliwiającym zasilanie
w media, klucze w tym klucz dynamometryczny, piły, kilofy, łopaty oraz inny sprzęt małej mechanizacji
wynikający ze specyfiki robot. Roboty mogą byc prowadzone tylko przy zastosowaniu maszyn i urządzeń,
narzędzi i materiałow dopuszczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładow gorniczych.
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z technologiamiwykonywania robot.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośc finansową za powierzony mu sprzęt i urządzenia energomechaniczne, jak rownieŻ materiały. W przypadku koniecznoŚci napraw lub senłisowania maszyn
i urządzeń powierzonych Wykonawcy a uszkodzonych z winy uzytkownika koszt tych napraw, serwisÓw,
częŚci i materiałow ponosic będzie Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustalania częstotliwości kontroli wykonywanych robÓt,
dokonywanych przez osoby kierownictwa i dozoru Wykonawcy.
Wyniki i ustalenia kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, dokonane przez osoby kierownictwa
i dozoru ruchu Zakładu Gorniczego będą wpisywane do odpowiedniej ksiązki (raportowej, Dziennika
Budowy), znajdującej się w biurze Wykonawcy.
Postępowanie w razie zaistnienia wypadku - ustalenie okolicznoŚci i przyczyn wypadku oraz sporządzenie
wymaganej przepisami dokumentacji wypadkowej dokona słuzba BH P Wykonawcy.

Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia musi zatrudniać wszystkie osoby na UmoWę
o pracę przez cały okres trwania umowy.
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2)
Wykonawca

na kazde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się

WĘGLoKoKS KRAJ S.A.

przedstawiÓ biezące dokumenty
potwierdzające, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, o ktorych mowa

w pkt.
3)

4)

5)

1).

Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robot zobowiązuje się zatrudnic na podstawie umowy o pracę
pracownikow, o ktorych mowa w pkt' 1) i przekazac ich wykaz Zamawiającemu.
Przy realizowaniu robÓt przyjętych do wykonania na terenie zakładu gorniczego Wykonawca zapewnia
kompleksowe kierownictwo, nadzor oraz dozor ruchu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
o ktorych mowa w obowiązującym Prawie Geologicznym iGorniczym z dnia 9 czenruca 2011r. (Dz. U. z
2022 r' poz' 1072 t.j') do szczebla Kierownika Działu GÓrniczego. lmienny wykaz ww. osÓb wraz z kopiami
dokumentów kwalifikacyjnych zostaną złoŻone Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji Umowy'
W razie zaistnienia zmian,wykaz ten musi byc niezwłocznie aktualizowany przez Wykonawcę.
Zakresy czynności osob dozoru Wykonawcy Wymagają zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu
Gorniczego. Dozor Wykonawcy zobowiązany jest udokumentowaĆ znajomoŚc kopalni, planu ruchu i planu
ratownictwa w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych robot' składając w tym celu odpowiednie
oŚwiadczenie. Kserokopie w/w Świadectw zostaną złoŻone Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji
umowy.

6)
7)

B)

Wykonawca sporządza schemat organizacyjny - okreŚlający wzajemną podległoŚĆ osob sprawujących
kierownictwo nadzÓr i dozor ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zakładu Gorniczego.
Wykonawca dostarczy imienny wykaz wszystkich osob (dozoru i pracownikow), ktÓre będą uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia z podaniem osob kierownictwa i dozoru ruchu, ktÓre będą nadzorowały
prowadzenie robot, ich funkcji ikwalifikacji do prowadzenia robot na terenie zakładu gorniczegowydanych
przez jednostki nadzoru gorniczego, a dla pozostałych pracownikow posiadanych kwalifikacji i uprawnień,
ktory stanowiĆ będzie Załącznik do Umowy. Ponadto po zatwierdzeniu przez KRZG technologii
wykonywania robot Wykonawca złoŻy u Zamawiającego kopie dokumentow poŚwiadczających posiadane
kwalifikacje i uprawnieniaprzez osoby ktore będą realizowac przedmiot umowy.
JeŻeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna będzie zmiana osob deklarowanych przez
Wykonawcę w Załączniku do umowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując
przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
Wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamowienia prowadzącym do zawarcia
umowy.

e)

Wykonawca jest zobowiązany przedłoŻyćZamawiającemu propozycje zmian, o ktorych mowa W pkt 8 nie
pozniej niŻ w terminie 4 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizaĄi umowy,

sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie tego terminu nie jest moŻliwe z braku pracownikow
Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leząca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic

aw

w
10)

najkrotszym mozliwym terminie. Przenła w wykonywaniu umowy wynikająca

podstawy do przedłuzenia terminu zakończenia robot.
Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 8, Wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie Wymaga zmiany
umowy.

11)
12)

13)

14)
15)

Wykonawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe swoich pracownikow.

Wykonawca zobowiązany jest W trakcie całego okresu realizaĄi umowy do posiadania polisy
ubezpieczeniowej potwierdzającej, Że jeSt ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalnościna kwotę nie mniejszą niz 1.000'000,00 PLN. Wraz z podpisaniem umowy
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię poŚwiadczonąprzez Wykonawcę za zgodnośÓ z oryginałem
tej polisy. W przypadku wygaŚnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia najpoŹniej W dniu poprzedzającym wygaŚnięcie ubezpieczenia kopii polisy

ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia dla swoich pracownikow srodki ochrony indywidualneji narzędzia pracy. Winne byc
one zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. odzieŻ robocza, odzieŻ ochronna,
zabezpieczająca oraz srodki ochrony indywidualnej muszą byc zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa powszechnego' tj. w szczegolności z postanowieniami:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161425 z dnia 9 marca 2016 r w sprawie
Środkow ochrony indywidulanej,
b) s 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych (Dz. U. z2017 r. poz.
1 1 1B) z pozniejszymi zmianami.
DozÓr Wykonawcy zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach BHP organizowanych przez
Zamawiającego'
Wykonawca zatrudni odpowiednią iloŚć pracownikow o Wymaganych kwalifikacjach wynikających ze
specyfiki robot zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez KRZG technologią
wykonania robot, ktorzy powinni uzyskac odpowiednie upowaznienia Kierownika Ruchu Zakładu

Gorniczego; ponadto zapewni nadzor własnych słuŻb BHP o odpowiednich do specyfiki robot
kwalifikacjach. Po zatwierdzeniu przez KRZG technologii wykonania robot, na 4 dni przed rozpoczęciem
robot Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc Zamawiającemu wykaz pracownikow wykonujących roboty
na terenie zakładu gorniczego zawierający następujące dane personalne: imię, nazwisko, datę urodzenia'
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PESEL. Ww wykaz stanowic będzie podstawę do wydania kart identyfikacyjnych i przepustek
tymczasowych pracownikom Wykonawcy. Wykaz ten będzie na bieząco aktualizowany. W przypadku

zg ubienia, zniszczenia (wydanie duplikatow) lub nie zd ania karty identyfikacyjnej, po zakończeniu prac
Wy konawca zostan ie obciązony kosztem karty identyfikacyj nej
Zamawia jący w terminie 3 dni od otrzymania wykazu, o ktorym mowa wyzej moze odmowic dopuszczenia
do realizacji robot na terenie zakładu gorniczego pracownikow Wykonawcy, ktorzy byli w przeszłoŚci
zatrudnieni jako pracownicy WĘGLoKoKS KRAJ S.A. (uprzed nio WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o')
a stosunek pracy został z nimi rozwiązany na podstawie artykułu 52 $ 1 pkt 1) i 3) Kodeksu Pracy. Wtakim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyc prawidłową i terminową realizację przedmiotu
umowy poprzez zatrudn ienie odpowiedniej ilości pracownikow' do zat rudnienia, ktorych Zamawiający nie
będzie miał zastrzeŻeń w przedmiotowym zakresie. Uregulowania te obowiązują rownieŹ w przypadku
dołączania przez Wykonawcę pracownikÓw w trakcie realizacji umowy
przyczyn wymienionych
Niewykonanie lub niewłaŚciwe wykonanie przedmiotu umowy wynikające
powyzej obciąŻa Wykonawcę i moze stanowic podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn lezących po
stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania badań pracownikow nowoprzyjętych oraz badań

z

16)

okresowych specjalistycznYch.
Wykonawca prowadzic będzie szkolenia okresowe swoich pracownikow w zakresie bezpieczeństwa
powszechnego, pozarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikow Zakładu gorniczego, ochrony
środowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawiania, porządku i dyscypliny pracy' prowadzenia ruchu,
znajomoŚci rejonu prac oraz występujących zagroŻeń, zasad łącznoŚci i alarmowania' zgłaszania
wy[adkow. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracownikow, ktorzy nie wykazują się dostateczną
znajomoŚcią przepisow w zakresie tej tematyki.
Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyc swoich pracownikow od następstw nieszczęŚliwych wypadkÓw
1B)
(śmierÓ, trwały uszcżerbek na zdrowiu) oraz ponosi pełną odpowiedzialnoŚć za następstwa wypadkÓw
własnych pracownikow powstałych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz w drodze do i z pracy,
a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracownikow.
W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktoremu uległ pracownik Wykonawcy' Wykonawca zobowiązany
1e)
jest o tym fakcie powiadomić Zamawiającego (słuzbę BHP i dyspozytora).
ustaleńie okolicznoŚci przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej przepisami dokumentacji
wypadkowejwykona słuzba BHP Wykonawcy z udziałem przedstawiciela BHP Zamawiającego- stosownie
doRozporządzeniaRadyMinistrowzdnia01 lipca2009r.(Dz.U.nr105,poz.870).
W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę:
jest
a) stanu zagrozenia wymagającego intenruencji słuzb ratownictwa gorniczego - Wykonawca zobowiązany
Akcji'
poleceniami
Kierownika
do działania zgodnie z
b) stanu zagroŻónia dla zycia lub zdrowia pracownikÓw, nadzwyczajnego zagroŻenia środowiska lub
bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego - Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymac
prowadzenie robot w strefie za$oŻenia, wycofaĆ pracownikow w bezpieczne miejsce oraz powiadomic
o tym fakcie Zamawiającego (dyspozytora, słuŻbę BHP i osobę odpowiedzialnąza zmianę).
Wykonawca nie będżie żatrudniałpracownikow WĘGLOKOKS KRAJ S.A' przy realizacji umowy pod
20)
rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy
podstawie przepisow
firacownikÓw Zamawiającego wykonujących na rzecz firm obcych czynności, ktore na
pracy.
od
przez
pracodawcę
zwolnienia
pracownikowi
Prawa Pracy uzasadniają udzielenie
Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialnoŚci umownej za opoŹnienie w wykonaniu przedmiotu umowy
21)
lub usunięcia wad' jezeli będzie ono wynikac z przyczyny lezącej po stronie Zamawiającego W postaci
braku dostaw materiałow lub braku moŻliwości odstawy urobku uniemozliwiającej realizację robot objętych
umową. Wykonawca zobowiązany jest kazdorazowo taki fakt zgłosiĆ dyspozytorowi kopalni' W przypadku
zaistnienia wyzej wymienionych przyczyn przez okres przekraczający w skali jednego miesiąca 30%
efektywnego czasu pracy okreŚlonego w karcie zgodnoŚci Zamawiający na wniosek Wykonawcy zawrze
z nim aneks do umowy, wydłuzający okres jej realizaqi o czas rowny zaistniałym postojom.
17)

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:
Wykonawca odpowiada za stan techniczny obsługiwanych przez siebie urządzeń.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnoŚc finansową za wszelkie skutki wynikłe z korzystania niezgodnie
z instrukcją z maszyn i urządzeń obsługiwanych przez pracownikow Wykonawcy.

4.
1)

a\

obowiązki Zamawiającego.
obowiązki Zamawiającego W zakresie techniczno-organizacyjnym wykonawstwa robot:
1) Zamawiający w celu realizacji przedmiotu umowy zapewnia:
a) dostaiczenie Wykonawcy projektow technicznych robot stanowiących przedmiot umowy ujętych
W Planie Ruchu Zakładu Gorniczego i zatwierdzonych przez Kierownika Ruchu Zakładu
Gorniczego,
b) dostarczenie materiałow wsadowych dla wykonania wyrobisk oraz budowy urządzen dla transportu
urobku i materiałow, budowy rurociągu przeciwpozarowego' spręZonego powietrza

b

Se kreta

z

Ko m i sji P rz eta rgowej : G
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odwadniającego, instalacji elektrycznej, lutniociągu,
doprowadzenie i utrzymanie sieci energii elektrycznej Średniego napięcia oraz dostarczenie energii
i

c)

elektrycznej,

doprowadzenie wody i spręzonego powietrza do punktu zdawczo-odbiorczego'

d

przeprowadzenie pomiarow czynnikow szkodliwych

e

dla zdrowia, prądÓw błądzących oraz

okresową kontrolę sprzętu przeciwpozarowego, wyposazając w ten sprzęt rejon robot,
zabezpieczenie przeciwwybuchowe pyłu węglowego i metanu w zakresie:

0

budowy zapor przeciwwybuchowych,
powied n iego oczujn kowan ia metan om ierza

s)

h)

od

i

m

i,

prowadzenie analizy występujących zagroŻeń W wyrobiskach, w ktorych prace prowadzi
Wykonawca oraz dostarczenie Wykonawcy protokołow komisji ds. zagroŻeń metanowych,

i)

wodnych, tąpaniami i innych,

zapewnienie pracownikom Wykonawcy zjazdu i wyjazdu szybem oraz przewoz do stacji osobowej
najblizej miejscu pracy, na zasadach obowiązujących pracownikow Zamawiającego,

i)

na czas zjazdu na doł kopalni pobranie izolujących aparatow ucieczkowych,

k)

metanomierzy

r)

iwykrywaczy gazÓw,
wydanie środkow strzałowych w ilościach zapewniających prawidłowe i bezpieczne wykonywanie

ł)

dostarczenie Wykonawcy map oddziałowych i innych niezbędnych dokumentow kartograficznych,

robot strzałowych,

zapewnienie połączenia telefonicznego oraz sygnalizacji alarmowej

m)
n)

o)
p)

0
s)
t)

2)
a)
b)

c)
3)

Zamawiający będzie wspolnie

4)

ostrzegawczej dla

z

Wykonawcą uzgadniał dla poszczegÓlnych odcinkow robot

prowadzonych w rejonach szczegołowe zasady wspołpracy i odpowiedzialności, ktore ujęte będą
w karcie Zgodności Prowadzenia Robot, zatwierdzonej przez KRZG WEGLoKOKS KRAJ S.A.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
Zamawiający będzie prowadził zgodnie z art. 112 pkt 2 ,,Prawa Geologicznego iGÓrniczego",
egzaminy dozoru ze znajomoŚci sieci wentylacyjnej kopalni i znajomoŚci kopalni. W przypadku
negatywnej oceny egzaminu Zamawia1ący nie dopuŚci pracownika Wykonawcy do pracy.
W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji lub naruszenia postanowień
,,Prawa Geologicznego i GÓrniczego'', Prawa Pracy, Regulaminu Pracy obowiązującego
u Zamawiającego, Zamawiający odda go do dyspozycji Wykonawcy.
Decyzje w sprawach jw. nie podlegają odwołaniu oraz nie zezwalają Wykonawcy na zmianę
zakresu i terminu wykonania przedmiotu umowy.

5)

6)

7)

V

i

poszczegÓlnych punktow pracy Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
umozltwienie korzystania z łażnigoscinnej osobom kierownictwa i kontrolującym ze strony
Wykonawcy' wyposazając je w niezbędny sprzęt,
udzielenie Wykonawcy niezbędnej pełnej informacji o istniejącym ryzyku zawodowym
w zakładzie Zamawiającego,
nadzor strazy przemysłowejZamawiającego wobec pomieszczeniawraz z mieniem Wykonawcy,
organizacja i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpozarowego oraz ochrona mienia Wykonawcy
na powierzchni kopalni (nie dotyczy to pomieszczeń przekazanych Wykonawcy
w uzytkowanie),
przeprowadzenie kontroli przodka i wyrobisk nie obłozonych przez pracownikow Wykonawcy
w okresie Świąt i dniwolnych od pracy orazzapewnienie bezpieczeństwa tych miejsc,
zapewnienie obsługi mierniczo-geologicznejwykonywanych robot gorniczych.
W przypadku zaistnienia wypadku przez pracownika Wykonawcy, Zamawiający do czasu przejęcia
dochodzenia wypadku przez słuŻby BHP Wykonawcy zobowiązany jest zapewnic:
niezwłoczne zorganizowanie pienvszej pomocy dla poszkodowanego wraz z wydaniem wstępnej
opinii lekarskiej i koniecznym transportem sanitarnym,
zabezpieczenie miejsca, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy,
udostępnienie niezbędnych informacji i materiałow słuzbie BHP Wykonawcy.
PowyŻsza procedura w koniecznym zakresie dotyczyc będzie rÓwniez pracownikow Wykonawcy
wymagających nagłej intenłencji lekarskiej.

Zasady i warunki dostawy materiałów, urządzeń i sprzętu
1) Materiały wsadowe (w ilosciach zamawianych przez Wykonawcę), urządzenia, sprzęt iczęści
zamienne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy transportowane będą przez odpowiednie
słuzby Zamawiającego do punktu zdawczo - odbiorczego. Materiały, urządzenia, sprzęt i częŚci

2)

zamienne musZą odpowiadac obowiązującym normom jakosciowym.
Wykonawca będzie składałuzgodnione zapotrzebowania na materiały wsadowe
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający zapewni rytmiczną odstawę urobku od punktu zdawczo - odbiorczego.

3)
4) W
5)

i

pomocnicze

przypadkach awaryjnych Zamawiający dostarczy niezwłocznie materiały, niezbędne do

realizowan ia przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za stan techniczny obsługiwanych przez siebie urządzeń.

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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vt.

1)
2)
3)
4)
vil.
VIII.

WĘGLoKoKs KRAJ S.A.

Wymagane dokumenty, które Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed przystąpieniem do
realizacji robot:
Zatwierdzenia osob kierownictwa i dozoru.
Swiadectwa kwalifikacji.
Świadectwa badań lekarskich i psychotechnicznych (jezeli przepisy tego wymagają).
Świadectwa szkoleń.
Wymagania dotyczące gwarancji.
Wykonawca udzieli minimum 18 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
Realizacja przedmiotu zamówienia:
- termin realizaQi:8 miesięcy od dnia przekazania rejonu robót.
- przekazanie miejsca rozpoczęcia robót nastąpi na podstawie odrębnego protokołu
przekazania, spisa nego przez upowazn ionych przedstawiciel i stron,
miejsce realizacji. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

Kierowni|/Robót Górniczych

""!ff'Harer
Se

kretan Kom isji Przetargowej

:

Gabriela Lonczyk
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOVI/Y

lĘkonawca
Pelna nazwa VĘkonawcy
Forma prawna
Siedziba Wykonawcy (adres)

waj
Kod pocztowy. miasto

Poczła
województwo
NIP

REGON

uczestnlcy KonsorcJum (jeżell dotyczy)
Nazwa firmy / forma prawna

Adres

siedziĘ

NIP / REGON

Lider:

NIP:

Uczestnik

NIP:

Uczestnik

NIP;

Uczesmlk

NIP:

REGON:

REGON:

REGON:

REGON:

0soba
pr

lmlę inazwisko

Adres e'mail

Telefon

o|iladząca posĘpowa nle

upoważnlona do gkladanla

ofertwaukcji

llytcloKo xs

ofełta do:
KRAJ SPół.KA

z sledzlbą w:
41_}4o Plekary

AKculvA

śtąrkleUl. Gen.Jer'e8o z|ęd€

W związku z ogłoszeniem postępolvania o udzielenie zamówienia wtryble postępowdnie niepubliczne - przetor7 nieoErdniaony pti
Przebudorry skąźowań i Wymblśk na pollomie 726 m dra potlzeb wĘGloroKs KRĄ s_A" KWt( ..Bobrck - Pl€k.'y,' Ruch Bobrek
oferuJemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z urymaganiami określonyml
PrzeŻzamavrrającego w Specyfikacji lstotnych Warunkół Zamówienia za

Wykonanl€

cenę:

Sekretaz Kom

isji

Pzetargowej : Gabriela Lonczyk
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Częśćzamówlenla nr !

1.1

'|

'Ż

llość

Wykonanie przebudon4l skrz)żowania czteroslronnego
dowierzchni odstawrzej z przekopem odstawczym na
poziomie 726m na bazie obudory LPP 14N32l4lA doll
stopnia podłv]uszenia

cenajedn.

VAT

netto

wartość
n€tto

wartość
brutto

1,000 szt.

zl

zł

zł

35,000 m

zł

zl

zł

1,000 szt.

zł

zl

zł

PrŻebudowa dowierzchni odstavwzej w obudowie ŁPP
lor\BzlAdo ll stopnia podwyższenia z wykładĘ w
okładzinie betonowej na odcinku 60 m

60,000 m

zł

zl

zl

Przebudowa przecznicy 1 pólnocnej i chodnika 2
w pokładzie 503 w obudowie ŁPl O/vJzlA w
podziałc€ do 0,8 m z wykladĘ w okładzlnie b€tonov\'ej

20,000 m

zł

zl

zl

Przebudowa przecznicy l pólnocnej i Chodnika 2
w pokladzie 503 w obudowie ŁP12Iu32]4l^ z
wykładĘ w okładzinie betonowai

40,000 m

zł

zl

zl

Pzebudowa prŻekopu odstavvczego tv obudolvie
tP12fv3u4l^ (23m, i ŁP14N32|4/A ( 1 2m) w podziałce do
0,8 m z Wykładką w okładzinie betonowel na odcinku 35
m.
\rvykonanie podbudowy i vrzmocnień skrzyżowania

1.3

1

'Ą

czterostronnego dowierzchni odstawczej z przekopem
łącznikowym na poziomie 726m na bazie obudouryŁPP
1 4N32l4lA do lu stopnia podwyższenia.

1.5 badawczego

1.6 badawtzego

Razem

Łączna Wartośćofe

lączna wartość

'l' oświadczam,żelłlkonawcaskładającyniniejsząofertę,awprzypadkuofertywspólnejkażdy

'l)

2)

Podał cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany przez
Podał cenę ofertową zawierającą wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego

3) Akceptuje sposób l termin platnościzgodny z zapisami Speclkacji

eęśGinr t

netto
brutto

składający ofertę wspólną:
wS[WZ.

przedmiotu zamóWienia

lstotnych WarunkóW

4) zapoznałsięzslwzorazprzyjmujepostanowienias[^rzbezzastrzeżeń.awszczególności
a) lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy,
b) vqymagany termin realizacji zamówienia,

c) wymagany

okres gwarancji

_

jeżeli dotyczy,

5) zapoznalsięzlnstrukcjądlaWykonawców,zamieszczonąnastroniewww.weploraz,żewprzypadkuzawarciaumowy,zapoznaosobyrealizujące
umowę po stronie Wykonawcy z Ww. lnstrukcją.
się z wyciągiem z Re4ulominu udzielonio zomówień w WEGLoKoKs KRAI s'A.
zaoferował przedmiot zamówienia Wolny od wad prawnych i nie naruszający praw majątkorłych osób trzecich.

6) zapoznal

7)

2. oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę,
spełniają warunki udziału

W

a w przypadku oferty wspólnej Ękonawcy składający niniejszą ofertę łącznie spelnia/
postępowaniu określone w 5lwz oraz nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania określone W Slwz'

3. oŚw|adczenie podmiotóW składających ofertę wspólną:
oświadczam w imieniu Wykonawcół składających ofertę, że W przypadku zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy składający
wspó|ną ofertę, będą ponosić solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zoboviązania.

4. oświadczam,ŻeWykonawcaskladającyniniejsząofertę,awprzypadkuofertywspólnejkaŻfiJzwykonawcówskładającychninlejsząofertęjest
związany oferĘ przez okres 60 dni.

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

Dotyczy postępowania pn. Wykonanie przebudowy skrzyżowań iwyrobisk na poziomie726 m
dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

OSWIADCZEN E WYKONAWCY
I

Działając w imieniu Wykonawcy

niniejszym oŚwiadczam, że

NIP

1)

lnazwa/firmal

w stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

-

nie zachodzi przesłanka wykluczenia z postępowania określona w ań. 7 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r' o szczegolnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz słuŻącychochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz' U. z2022r.
poz.835);

2)

-

nie istnieje zakaz udzielania zamowienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE)
nr 20221576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie;

-

nie są podejmowane inne prawem przewidziane Środki o charakterze sankcyjnym, niz te
określone powyzej;

reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie oferuje w zakresie przedmiotu zamówienia
wyrobow pochodzących lub ktore zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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Załącznik Nr4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCHMYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy l doświadczenia.
Lp.

Wartośó
zamówienia
brutto zł

Przedmiot zamówienia

(w okresie

ostatnich pięciu
lat przed
upływem terminu
składania ofeń)

Data wykonania
(należy podac:
dd/mm/rrrr lub okres
od dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

Pełna nazwa
Odbiorcy
robót

Podmiot wykonujący
zamówienie
(w przypadku

korzystania przez
Wykonawcę
z jego potencjału)

Uwaga!

.
.
.
.
.
.

Przez wykonanie zamowienia naleŻy rozumieć jego odbior'
W przyPadku usług okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisac ,,do nadal", podając
wa rtośćz re al i zowan eg o dotyc hcz as z a mÓwi e n i a.
Do wykazu nalezy dołączyćdokumenty potwierdzająCe, Że podane w wykazie usługi zostały wykonane
naleŻycie lub są wykonywane naleŻycie.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz ktorego usługi wskazane w wykazie usług zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentow potwierdzających, że podane
w wykazie usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane naleŻycie.
W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest
udowodnic Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczegolnosci dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia.
Wykaz zobowiązany będzie złoŻyćWykonawca, ktorego ofefta zostanie najwyżej oceniona.

Sekretan Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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Załącznik nr 5 do S|WZ

WYKAZ NARzĘDzl l URZĄDZEN TEcHNlczNYcH DosTĘPNYcH WYKoNAWGY
W CELU REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp

Rodzaj sprzętu

2

1

1

2

llośćsprzętu
Niezbędna
będącego
minimalna ilość
w dyspozycji
sprzętu
Wykonawcy
J

wieńarki pneumatyczne lub
elektryczne udarowe

Żerdzie wieńnicze z koronkami

iraczkami

5

zasoby

(w przypadku

korzystania
z nich przez
Wvkonawce)
6

3 szt.

3 komplety

J

piły taŚmowe pneumatyczne

2 szt

4

zakrętaki pneumatyczne udarowe

2 szt.

5

wciągarki

2 szt.

o

łopaty

10 szt.

7

kiloń7

1

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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Dysponuje/
będzie
dysponował

Podmiot
udostępniający

0 szt.
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WĘGLoKoKS KRAJ S.A

Nr sprawy PRZZ|3103

Załącznik nr 6 do S|WZ

WYKAZ OSOB,
KToRE BĘDĄ UczEsTNlczYc W WYKoNYWANIU zAMoWlENtA

oświadczam,ze dysponujęibędę dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamowienia

co

nle

Lp.

1

I

2
ó

4

5

R

Wymagania Zamawiającego
w zakresie ilościosób
o wymaganych uprawnieniach/
kwalifikacjach
2

jedna osoba kierownictwa o kwalifikacjach
kierown ika działu oorniczeoo
jedna osoba dozoru wyŹszego o specjalnoŚci

w

liczbie

lnformacje Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia
Warunku udziału W postępowaniu
Nr dokumentu potwierdz.
posiadane uprawnienia/
lmię i nazwisko
kwalifikacie
3

4

oÓrniczei

jedna osoba dozoru Wyzszego o specjalnoŚci

BHP

po jednej osobie dozoru o specjalności
gorniczej na kaŻdązmianę roboczą

jedna osoba o kwalifikacjach instruktora
strzałoweoo

cztery osoby o specjalności gornika
strzałowego

7

czterech przodowych przodka *
doświadczony pracownik o kwalifikacjach

Ó

dwanaŚcie osob do prac fizycznych
z kwalifikacjami gornika lub młodszego

gornika

gornika

- po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem realizacji zamówienia,
imienny wykaz wszystkich osób, które będą uczestniczyĆ w wykonywaniu zamówienia wraz z dokumentami
stwierdzającymi, że wskazane osoby posiadają Wymagane uprawnienia lub kwalifikacje'
oświadczam, że dostarczę Zamawiaiącemu

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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WĘGLoKoKS KRAJ S.A
Załącznik nr 7 do S|WZ

Nr sprawy PRZZ|3103

Miejscowośc:

dnia

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

OSWIADCZEN E WYKONAWCY
I

1'

Wykonawca składający niniejszą ofertę, oświadcza, że

! jest czynnym
NIP:...

podatnikiem podatku od towarÓw i usług o
... ijestem uprawnionym do wystawiania faktur,

numerze

identyfikacyjnym

lub

!

jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarow i usług

* - wybrać właściwąopcję

2.

Wykonawca składający niniejszą ofertę, oświadcza, że posiada status
przedsiębiorcy
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. 22021 r. poz.424 t.j.).

3.

Wykonawca składający niniejszą ofertę, oświadcza. że jego właściwymurzędem skarbowym jest:
nazwa
adres:

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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WĘGLOKoKS KRAJ S.A.
Załącznik Nr 8 do SIWZ

Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania W poufności

W związku z zainteresowaniem udziałem w postępowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie przebudowy skrzyżowań i wyrobisk na poziomie 726 m dla
potrzeb WĘGLOKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

działając jako uprawniony do reprezentacji

...

...

...

. oŚwiadczam,

ze zobowiązuję się do zachowania w poufnoŚci otrzymanych przeze mnie informacji stanowiących
przedsięb iorstwa Zamawiającego

(d

alej l nformacj

tajemnicę

i).

otrzymanych lnformacji nie będę w zaden sposob upubliczniał ani przekazywał innym podmiotom.
Zobowiązuję się do wykorzystania lnformacjijedynie w celu uczestniczenia w postępowaniu.

Zobowiązuję się, ze pracownicy i inne osoby mające dostęp do lnformacji w związku z uczestnictwem
postępowaniu zobowiąŻę do zachowania ich w poufności. Za ujawnienie tajemnicy przez takie osoby
odpowiadam tak jak za działania własne.

w

Jestem Świadomy odpowiedzialnościz tytułu naruszenia powyzszego zobowiązania.

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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WEGLOKOKS KRAJ S.A.

Załącznlk nr 9 do S|WZ

Kalkulac a cen robot za

konanie zamowienial

Wyszczeg lnienie

złlm

Wy konan ie przebudowy skrzyzowan ia czterostron nego dowierzch n i
odstawczej z przekopem odstawczym na poziomie 726m nabazie
obudowy ŁPP 14lv32l4lAdo ll stopnia podwyzszenia

1

Robocizna

zł

Przodek

Poza przodkiem
Razem

2

Przeb udowa przekopu odstawczego w obudowie ŁP12lV32l4lA (23m)
ŁP14lv32l4lA (12m) w podziałce do 0,B m z wykładką w okładzinie
betonowej na odcinku 35 m

i

Przodek

Poza pzodkiem
Razem

Wykonan ie pod budowy i wzmocn iefr skrzyzowania czterostron nego
dowierzchni odstawczejz przekopem łącznikowym na poziomie 726m
na bazie obudowy ŁPP 14lv32l4lAdo lll stopnia podwyzszenia.

Przodek

Poza przodkiem
Razem

Przebudowa dowierzchni odstawczej w obudowie ŁPP 1oN32lA do ll
stopnia podwyzszenia z wykładką w okładzinie betonowej na odcinku

4

60m

Przodek

Poza przodkiem
Razem

E

Przebudowa przecznicy 1 połnocnej i chodnika 2 badawczego w
pokładzie 503 w obudowie ŁP10N32l^w podziałce do 0,8 m z
wykładką w okładzinie betonowej

Przodek

Poza przodkiem
Razem

Przebudowa przecznicy 1 połnocnej i chodnika 2 badawczego w
pokładzie 503 w obudowie ŁP12N32l4lA z wykładką w okładzinie

o

betonowej

Pzodek
Poza przodkiem
Razem

1

Se

KalkulacJa ma charakter informacyjny, pomocniczy. Wiązące są ceny wskazane przez Wykonawcę W Formularzu ofertowym

kretaz Komisji

P

zetargowej:

G

abriel a Lonczyk
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Materiał

złlm

zł

Sprzęt
zł!m

Razem

zł

złlm

zł

PRZZ|3103

Nr

GLOKOKS KRAJ S.A.

Załącznik nr 10 do SIWZ
WZOR
ram realizac I Zamowtenra
Kolejne okresy (miesiące) realizacji przedmiotu umowy
WartoŚć
jednostkowa
1
2
5
6
3
4
7
(złlszt.lmb)
harmon

L.p

Wyszczeg lnienie rob t
\Ał kon

1

2

an

ie przebu d owy skrzy Żow aila czte rostro

lloś
n neg

o dowierzch

ni

odstawczej z pzekopem odstawczym na poziomie 7Z6m nabazie
ob
ŁPP 14lv32l4/A do ll sto nta
ia
Przebud owa przekopu odstawczego w obudowie ŁP12N32l4l^
(23m) i ŁP14lv32l4lA ( 2m)w podziałce do 0,8 m z wykładką
w okładzinie betonowe na odcinku 35 m.
Wykonanie podbudowy i wzmocnien skrzyzowania czterostronnego
dowierzchni odstawczej z przekopem łącznikowym na poziomie
726mna bazie obudowy ŁPP 14lv32l4lAdo lll stopnia
I

'1

szt.

35m

1 szt

nia.

A
T

Ą

Przebudowa dowierzchni odstawczej w obudowie ŁPP 10N32lAdo
ll stopnia podwyzszenia z wykładką w okładzinie betonowej na
odcinku 60 m
Przebudowa przecznicy 1 połnocnej i chodnika 2 badawczego w
pokładzie 503 w obudowie ŁP1olv32lA w podziałce do 0,B m z
w okładzinie betonowe
Przebudowa przecznicy 1 połnocnej i chodnika 2 badawczego w

pokładzie 503 w obudowie ŁP12lv32l4lA z wykładką w okładzinie
beton

60m

20m
40m

RAZEM

S e k re t a

rz Ko

m i sj i P

z

eta rg ow ej : G

a b

ri e

I

a

Lo

n

czy k
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WĘGLoKoKS KRAJ S.A
Załącznik nr 11 do SIWZ

Nr sprawy PRZZ|3103

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

oŚWADczENlE
oŚwiadczam, Że w okresie realizacji zamowienia pod nazwą:

Wykonanie przebudowy skrzyżowań iwyrobisk na poziomie 726 m
dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A' KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
będę korzystac z następujących odpłatnych usług Świadczonych przezZamawiającego:

Wyszczegó!nienie

Lp.
1

2
J

4

5

o
7
B

o

10
11

12

Rejestracja wejŚĆ iwyiŚc z terenu zakładu pracv
Korzystanie z łaŻni
Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy
Duplikat kańy identyfikacyjnej do systemu R\fuW wraz
z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty

funkcionalnosci kartv)
Szkolenie BHP 1-5 osob / grupa pow. 5 os.
prowadzone przez pracownikow Społki WĘGLoKoKS

KRAJ S.A.
Pranie, szycie' suszenie ubrań roboczvch
Najem pomieszczeń biurowych i usłuqowych
Naiem pomieszczeń socialno_bvtowvch
Najem pomieszczeń produ kcyjnych
i magazynowych
odpady komunalne - opłata miesieczna
Dostawa wodv

odprowadzenie Ściekow
Energia elektryczna

14

Energia cieplna

15
16
17

Korzystanie z telefonow
DzierŻaw a n ieruchomoŚci n iezabudowa nvch
lnne (m.in. najem lub dzierzawa maszyn' urządzeń,
narzędzi, pow. reklamowe itp.)

TAK

NIE

Wysokośó stawki minimalnej
netto

1,70 złldn

14'00 złldn
11,40 złldn
50,00 złlszt

70'00 l50 złlos
7 '10

złlkq

12,00 złlmzlmc
9,00 złlmzlmc
7,00 złlmzlmc
12'00 złlos.lmc
5,73 złl m3

8,71złlm3

Wg. Taryfy dostawcy

+

kalkulacia Dz. Enerqetvczneqo
Wg Taryfy dostawcy +
kalkulacia Dz. Eneroetvczneqo
Wg. cennika dostawcy
2,00 złlmzlmc
Wg. odrębnych kalkulacji

oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Cennikiem za świadczenie odpłatnych usług przez
WĘGLoKoKs KRAJ S.A. na rzecz Wykonawcy/Dostawcy.

Sekretarz Komisji PŻetargowej: Gabriela Lonczyk

29
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WĘGLoKoKS KRAJ S.A.
Załącznik Nr 12 do SIWZ

MiejscowoŚc

Data

Nazwa Wykonawcy/ow
Adres siedziby Wykonawcy/ow

oŚwInoczENlE WYKoNAWCY WsPoLNlE UBlEGAJĄGEGo
sIĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie przedmiotu zamowienia

Wypełnia kaŻdy z Wykonawcow wspolnie składających ofertę

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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WĘGLoKoKS KRAJ S'A'
Załącznlk Nr 13 do SIWZ

Nr sprawy PRZZ|3103

!'j i l

: ( :

l

i'

; i';

ł-i

l'

t'ł'i

;ł l,l l tl'yll 1y I i' 1 i' 1,.1,',l 1 t'' v

NtP...

DATA

ośWlADczENlE
Niniejszym oświadczamy, ze posiadamy wierzytelnoŚci pienięŻne wobec WĘGLoKoKS KRAJ S.A. przekracza1ące
wysokoŚc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

przetarg nr:

... ...

przewidywana data otwarcia ofert
wysokośc Wymaganego wadium:

Wvżei wvmienione wierzvteIności wvnikaia z:

'.
faktury nr ... ..
faktury nr ... ..
faktury nr ... ...
faktury nr

.

'.

.

dnia
dnia
dnia
z dnia

z
.z
z

data wymagalnoŚci

wartoŚc

data wymagalności

wartoŚc

data wymagalności

wartośc

data wymagalności

wartoŚc

WARToŚc RAZEM: ........

t--J $łownie:
stanowiącej rownowartość wadium, na poczet wadium Wymaganego w postępowaniu pn.: [-_J'
oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie przez WĘGLoKoKs
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelnosci wynikających z ww. faktur VAT do kwoty

(-)

KRAJ S.A. świadczeniapieniężnego wynikającego z wW. faktur VAT do kwoty [-] dlatego też nie
będziemy naliczac odsefek za opożnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w $ 19 Regulaminu udzielania
zamówień z WEGLoKoKs KRAJ s.A.

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

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głownego Księgowego

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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WĘGLoKoKS KRAJ S.A.

Nr sprawy PRZZ|3103

Załącznik Nr 14 do SIWZ

lstotne postanowienia, które zostaną Wprowadzone do umovĘ/
Nr e-RU

GLOKOKS KRAJ S.A.

Umowa
.............'r. W Piekarach Sląskich pomiędzy (dalej jako: ,,Umowa''):
zawarta W dniu
WĘGLoKoKs KRAJ ś.ł.łł_ółópi"ł"ł śl|"łi",ui.-c"n. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną W Sądzie
Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000955885' NlP: 653-000-48-65' REGON 270034633, BDo: 000012274, wysokosc
kapitału zakładowego 173.321.000'00 zł opłacony w całości,zwaną w treŚci Umowy Zamawiającym W imieniu
i na rzecz, ktorego działają:

a
(w przypadku działalnoŚci gospodarczej prowadzonej osobiście)
Panem/Panią ... . prowadzącym działalnoŚc pod nazwą '.. .z siedzibą W '.

Ewidencji i lnformacji o DziałalnościGospodarczej, REGoN: ...'...' NlP
Wykonawcą, w imieniu ktorego działalją''

' zarejestrowaną W Centralnej
zwanymlą w treściUmowy

1)

2)
(w przypadku spÓłki kapitałowej)

....z siedzibą..'. przy ul. ..'.kod pocztowy ..'., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy ....W.....pod numerem KRS
....wysokoŚc kapitału zakładowego'. .... zł, REGoN: '.'., NlP '..., zwaną w treŚci Umowy Wykonawcą' w imieniu

ktorego działają'.
1)

2)
(w przypadku spÓłki cywilnej)
Panem/Panią .'.. zarejestrowanym/ą w Centralnej Ewidencji i lnformacji o DziałalnoŚci Gospodarczej
Panem/Panią.... zarejestrowanym/ą w Centralnej Ewidencji i lnformacjio DziałalnościGospodarczej
wspólnie prowadzącymi działalnośćgospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ..'. z siedzibą w
ul... REGoN: .... NlP: ... . Zwanymi w treŚci Umowy Wykonawcą' w imieniu ktÓrego działalją:
'
1)

2)
(w przypadku Konsorcju m)
Konsorcjum firm:

-

...- z siedzibą ....przy ul. ...., kod pocztowy ...', zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy .... w
numerem KRS ...., wysokoŚc kapitału zakładowego'. ....zł, REGoN: .'..' NlP....

1) Lider

2) Uczestnik

-

.... z siedzibą..'' przy ul. ...., kod pocztowy ....,zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy

pod numerem KRS'... wysokosć kapitału zakładowego'. ....zł, REGoN: .....' NlP....
zwanymiw treŚci Umowy Wykonawcą, w imieniu ktorego działa Pełnomocnik reprezentowany przez''

pod

'

1)

2)

o następującej treŚci
$ 1. Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1) Zatwierdzony wynik z przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego PRZZ/3103 pn.
Wykonanie przebudowy skrzyŻowań i wyrobisk na poziomie 726 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ s.A. KWK
Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
2) Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).
3) oferta złoŻona przez Wykonawcę'
Sekretaz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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WĘGLOKoKS KRAJ S.A
$ 2. Przedmiot Umowv

1.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przebudowy skrzyzowań i wyrobisk na poziomie726 m dla potrzeb
WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek na warunkach okreŚlonych w niniejszej

2'

Wykonawca oŚwiadcza, Że Świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom
Załącznlka nr 1 do slWZ.
Zakres Świadczenia wynikający z Umowy jest tozsamy ze zobowiązaniami Zawartymi w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca oŚwiadcza, Że do wykonania Przedmiotu Umowy posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę
i doŚwiadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

Umowie.

3.
4.

a takze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejwykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oŚwiadcza, Że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych ifizycznych i nie narusza praw

5.

majątkowych i niemajątkowych, znakow handlowych, patentow, praw autorskich osob trzecich oraz jest

zgodny ze złoŻonąofertą.

6. W

przypadku wystąpienia przez osobę trzecią

z

jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu

wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnościprzemysłowej lub know-how przezPrzedmioI
Umowy, Wykonawca poniesie (zwrÓci Zamawiającemu)wszystkie koszty iwydatki ztymzwiązane, wliczając
w to koszty zapłacone przezZamawiającego narzecz osÓb trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.
$ 3 Cena iwarunki płatności

Wartosc Umowy wynosi/nie przekroczy kwoty netto
Ce
ednostkowa
arciu o ktore
rozliczane

1

2

.)

J

4

5

6

Szacunkowa

Wyszczegolnien ie

L. p.

I

PLN (słownie:....).

konane

iloŚc

Wykonan ie przebudowy skrzyzowan ia czterostron nego dowierzch n i
odstawczej z przekopem odstawczym na poziomie 726m nabazie
obudowy ŁPP 14lv32l4l A do ll stopnia podwyzszenia
Przebudowa przekopu odstawczego w obudowie ŁP12lV32l4lA
(23m) i ŁP14lv32l4lA (12m) w podziałce do 0,8 m z wykładką
w okładzinie betonowej na odcinku 35 m.
Wykonanie podbudowy i wzmocnień skrzyzowania czterostronnego
dowierzchni odstawczej z przekopem łącznikowym na poziomie
726m na bazie obudowy ŁPP 14lv32l4lA do lll stopnia

podwyzszenia.
Przebudowa dowierzchni odstawczej w obudowie ŁPP 10/V32lA do
ll stopnia podwyzszenia z wykładką w okładzinie betonowej na
odcinku 60 m
Przebudowa przecznicy 1 połnocnej i chodnika 2 badawczego w
pokładzie 503 w obudowie ŁP10lv32lA w podziałce do 0,8 m z
wykładką w okładzinie betonowej
Przebudowa przecznicy 1 połnocnej i chodnika 2 badawczego w
pokładzie 503 w obudowie ŁP12lv32l4lAzwykładką w okładzinie
betonowej

J.

4.

5

b
7

8

o
10

I

szt

35

m

1

szt.

60

m

20

m

40

m

Cena jednostkowa
netto w PLN

Stawka VAT

- zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.
przypadku, kiedy zrealizowana wartoŚc Umowy będzie nizsza od maksymalnej wartości Umowy,
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej częŚci Umowy.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Przedmiot umowy rozliczany będzie fakturami miesięcznymi.
Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę robot zleconych przez Zamawiającego
będzie wystawiony przez Zamawiającego Protokoł odbioru prac, podpisany przez osoby odpowiedzialne za
nadzor i realizację umowy, odbiory następowac będą kalendarzowo - pierwszego dnia roboczego następnego
miesiąca wykonanej roboty.
Podstawą wystawienia faktury końcowej za Świadczenie przez Wykonawcę robot zleconych przez
Zamawiającego będzie wystawiony przez Zamawiającego Protokoł odbioru końcowego przedmiotu
za mowi e n i a, sporządzony po zakończen u realizacji przed miotu za mowien ia.
Wraz z fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentow potwierdzających koniecznoŚc dokonania jej
zapłaty, tj. protokołow częściowych bądz końcowych.
Wartosc Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacjązamowienia. Wykonawcy nie przysługuje
zad ne dodatkowe/uzu pełn iające wynag rod zenie z tytułu rea izacj i U mowy.
W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiąŻą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami
celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
Fakturę za realizaĄę przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu - w terminie wynikającym

W

i

l

11

12
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z WłaŚciwych przepisow - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonan|e zamÓwienia lub upływu
terminu u powazniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie zzapisami Umowy'

13' Faktura niespełniająca Wymagań okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana

przez
Zamawiającego.
14. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb rzetelny,
zgodny z umową i stanem rzeczywistym' a takze w sposob zgodny z nazewnictwem stosowanym W Polskiej
Klasyfikacji Wyrobow i Usług (PKW|U).
15. Fakturę naleŻy wystawic na: WĘGLoKoKs KRAJ s.A., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Jerzego
Ziętka z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek i przesłac na powyzszy adres'
16' W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę naleŻy
wysyłac na adres wskazany w porozumieniu.
17. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopii dokumentu, o ktorym mowa
w ust. 7 a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
1B. Faktury muszą byc wystawione w języku iw walucie polskiej, zawierac numer Umowy, pod ktorym Umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umow prowadzony m przez Zamawiającego.
19. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany prżez Wykonawcę na
fakturze.

20. Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ S.A. wystawionej pó wykonaniu przedmiotu
zamowienia w całosci lub częŚci, na podstawie dokumentu potwierdzająóego należyte wykonanie przedmiotu
zamowienia w 99ł99c1 lub w częŚci np. protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

21'
22'

Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejnoŚci na poczet naleznoŚci
głownej wskazanejw tytule przelewu (art' 451s 1

Kc

nie stosuje się).

23. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko iwyłącznie na
fakturach.

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

25. Rozporządzanie

wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznosc głowna, naleznośc uboczna, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegolnoŚci zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie,
obciązen ie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem n iewazności.
26. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie wierzytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj S.A.
27 ' Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do
Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnoŚci faktury pierwotnej.
28. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych
i niewymagalnych' Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oŚwiadczenia pŻez
Zamawiającego o potrącen iu.
29' Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
30. Zamawiający oŚwiadcza, Że będzie realizowac płatnościzafaktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatnoŚci, tzw. split payment'
31. Wykonawca oświadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla
ktoregozgodnie zrozdziałem 3a ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U.z2021'2439t'j')
prowadzony jest rachunek VAT.
32' W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złozenia zawiadomieńia,
o ktorym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy zdnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. zZO21.jS4O

33.
34.
35.

36.

37

38.

39.

ti)

Zamawiający oŚwiadcza, ze jestczynnym podatnikiem podatku od towarow iusług o NlP 653 ooo4865.
Wykonawca oświadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o numerze identyfikacyjnym
NIP 498-02-61-756 ijest uprawnionym do wystawiania faktur
Jezeli ktorakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.
Za'mawiający oŚwiadcza, ze jego właśc-iwym u1"zędem skarbowym jest Pienłszy Mazowiecki Urząd Skarbowy
w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 2A, 0'l-51 3 Warszawa.
Wykonawca oŚwiadcza, ze jego właŚciwym urzędem skarbowym jest ...
W przypadku zmiany właŚciwych urzędow skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od o_aty-ookonónia zmiany.
Zamawiającv oŚwiadcza, ze posiada status
. przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy zdnia 8 marca 2013
r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U' z2021 r. poz' 424t.j.)'
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Wykonawca oświadcza, ze posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r
o przeciwdzlałaniu nadm iernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r' poz' 424 t.).).

40

Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktÓrym mowa

41

w ust. 39 i 40 powyzej.

s 4. Termin

iUmowv

Wymagany termin wykonania zamowienia: B miesięcy od dnia przekazania rejonu robot'
Przekazanie miejsca rozpoczęcia robot nastąpi na podstawie odrębnego protokołu przekazania, spisanego
przez upowaŻnionych przedstawicieli stron.

1

2

1.

2'

3.

$ 5. Zakres rzeczowv przedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określaZałącznik nr 1 do Umowy (wgZałącznika nr 1 do SIWZ).
odpłatne usługi Świadczone przezZamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacjąprzedmiotu
Umowy przez Wykonawcę określaZałącznik nr 3 do Umowy.
Wykonawcy, ktÓrzy złoŻyli ofertę wspolną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej Umowy QeŻeti
dotyczy).

1.

rdvnacia
s 6 Nadzór i
Ze strony Zamawiającego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacją Umowy
oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej roboty wynikających z niniejszej Umowy są:
a) osobą odpowiedzialnąza nadzor nad realizacją przedmiotu umowy, koordynację bezpiecznego wykonania
robot (na podst. Art. 208 K'P.) oraz uznanie nalezytego wykonania zamÓwienia jest ...

b)

tel. ...

.

w pozostałym zakresie

a) koordynator ds. elektrycznych:

;i [::i!łffii:i!:. ffi}1|,i-J#l-.",",i"ło*ugo' : ...'. .....'......
e) koordynator ds. RCP:

2'

c) osobą odpowiedzialnąza kontrole merytoryczną faktury jest ...
Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacją Umowy
oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej roboty wynikających z niniejszej Umowy są:

1)
2)

tel. ...
tel. .....
.

3. Zmiana osob

odpowiedzialnych

w zakresie osob odpowiedzialnych

4.

'...

Umowy.

za

nadzor nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
za realizację Umowy, Wymagane jest powiadomienie drugiej strony

W ramach pełnionego nadzoru Zamawiający zastrzega sobie mozliwoŚc odmowy dopuszczenia do

pracy

pracownikow Wykonawcy w przypadku stwierdzenia niezgodnego z przepisami prawa wyposazenia
pracownikow w odzieŻ roboczą, odzieŻ ochronną, środki ochrony indywidualn ej i narzędzia pracy'

$ 7 Rozwiazanie, odstąpienie lub wvpowiedzenie Umowv
1. 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). Jezeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do
częściświadczenia, 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 moze takze odstąpió
od całoŚci, jezeliwykonanie częściowenie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwoŚczobowiązania
albo ze względu nazamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącejw zwłoce.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstapienia od Umowy eX nunc (od teraz) w przypadku
utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci objętej

przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od

momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznoŚciach.

3. ZamawiĄącemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem

okresu

wypowiedzenia wynoszącego 30 dni' okreŚlonego W odrębnym oŚwiadczeniu, w przypadku:
1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących
mozliwoŚc wykorzystania uwolnionych środkowprodukcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej
r ealizacji przez Zamawi ające g o Świad cze ń o bjętych U mową'
2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, ze świadczenieobjęte Umową nie
moze byc zrealizowane,
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
przy czYm za"

a)

niewykonywanie zamowienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
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Umowy w całoŚci lub w części;

nienalezyte wykonywanie zamowienia rozumie się wykonywanie zamowienia w Sposob niezgodny ze
sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamÓwńnla jest
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust.'1-3 nie wyłączają mozliwości odstąpienia od Umowy nb podstawie przepisow kodeksu

cywilnego.

$

I Kary umowne

Zamawiający moŻe naliczyc Wykonawcy kary umowne:

1) Za

2)
3)
4)

odstapienie

od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn lezących po stronie

w wysokości 10% wartoŚci netto niezrealizowanej częŚci Umowy,

Wykonawcy

Za kaŻdy rozpoczęty dzień opoznienia w realizacji przedmiotu Umowy _ w wysokoŚci O,2% wartościnetto
niezrealizowanej w termin ie częŚci Umowy,
Za opoŻnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za kaŻdy dzień zwłoki - w wysokości0,2 7o wartości
netto przedmiotu Umowy

w wysokoŚci 0,1% wartości netto przedmiotu umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24
godzin od powiadomienia Wykonawcy , za kaŻdy dzień opÓznienia.
Wykonawca moze naliczyc Zamawia1ącemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron
z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego W wysokosci 10% wartościnetto niezrealizowańej częŚci
Umowy, co nie dotyczy przypadkow okreŚlonych W $ B ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie

2

Umowy" ust. 3 pkt a).
Całkowita wańośckar umownych i odszkodowań uzupełniających nie moze przekroczyc ceny brutto
przedmiotu umowy okreslonejw g 3 ust.1

W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu

4

w wyniku:

Wykonawcy

1)
2)

5.

o

7

zapłaciĆ Zamawiającemu karę umowną w wysokości'10.000,00 zł (dziesięc tysięcy złotych oolloó; oo
kazdego ujawnionego przypadku. Stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawarioŚŁ alkoholu prowadzi do
obecności w wydychanym powietrzu od 0, 1 mg do 0,25 mg alkoholu w l dm3 odpowiadające stęzeniu alkoholu
we krwi od 0,2o/oo do 0,5oloo alkoholu' zaŚ stan nietrzezwoŚci powyzej 0,5%o (Ustawa z dnia 26.10'1982 r.
o wychowaniu w trzezwoŚci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tekst jedn. Dz. U' z 2016 r., poz'487
z poŹniejszy mi zm ianam i).
W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ow Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm
mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca W całosci pokryje straty wynikłe_z_dokonanego
zaboru, a takŻe zapłaci Zamawiającemu karę pienięzną wwysokoŚci 1o'ooo,oo zł (dziesięc tysięcy złotych
00/100) od kazdego dokonanego zaboru.

8

2.
3.
4'
5.
6.
7'
B.
Se

nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizac1i zamowionych usług,
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roŻnicy pomiędzy kosztami usługi zamowionej przez
Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiotowej Uńowy.
Zamawiający naliczy karę umową w wysokości minimalnego Wynagrodzenia miesięcznego na dany rok za
kazdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę przepisużrt 22s i ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. _ Kodeks pracy (Dz. |J. z 2014 r. poz' 1502, z pÓŹn' zm.) wstosunku do osob
realizujących przedmiotowe zamÓwienie na rzecz Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia stanu po uzyciu alkoholu względnie stanu nietrzeżwościu pracownika Wykonawcy
oraz stawienie się do pracy pod wpływem narkotykow lub innych substancji, ktorych oddziaływanie na
organizm pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie obowiązkow pracowniczych jak rowniez uzywanie ich
w czasie pracy lub miejscu pracy oraz wnoszenie ich na teren zakładu pracy, Wykonawca zobowiązuje się

ie należvteoo wv konania Umowv
s 9 Zabez
Wykonawca wniosł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokości 2 %
wartoŚci Umowy brutto, tj. w kwocie
' ' '. zł (słownie: 00/100)'
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostało wniesione w jednej zform, wskazanych w lWZ, tj. .....
W trakcie realizac1i Umowy Wykonawca może dokon ac zmiany formy zabezpieczenia na jedną |ub kilki form,
wskazanych w SIWZ, co nie wymaga aneksu do Umowy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokoŚci.

Zwrot70 % wysokoŚci zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez
Zamawiającego za nalezycie wy konane.
Zamawiający pozostawi 30 % wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za

wady.

Zwrot kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nastąpi nie pozniej niz
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi zawady.
osobę odpowiedzialnąza uznanie nalezytego wykonania Umowy i zwrot zabezpieczenia okreŚlono w $ 6 ust.
1 pkt. a.
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WtrakcierealizacjizamÓwieniaWykonawcazobowizepisowpraWawzakresie

ochrony Środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującój W WĘGL9KoKS KRAJ
S.

1

2

J.
a)
b)

c)
4.
5

A. za

m

ieszczonel na stron ie www.weg lokokskraj. pl w profil u

abywcy.

$ 11 Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za nieńyt<onanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezeli jej
realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyŻszej.
Siłę wyzszą. stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci.lub w częsci na stałe lub na pewien czas' ktoremu nie mozna zapobiei ani

przeciwdzia łac przy zachowan u nalezytej sta ran noŚci.
Przejawami siły wyzszej są W szczegolności:
klęski zywiołowe np. poŻar, powodŹ, trzęsienie ziemi itp.,
akty władzy państwowej np' stan wojenny, stan wyjątkowy itp.'
powazn e zakłocen ia w fu n kcjonowan iu tra nsportu,
.. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej
siłę wyzszą' o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach d|a Umowy'
i

Jezeli okolicznośćsiły wyzszej ma charakter czasowy' jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja

zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o ókres trwania przeszkódy.

S 12 Ochrona danvch osobowvch
ochrony danych osobowych udóstępnionych wzajemnie W związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych srodńÓw ochrony danych
osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a W szczegolnoŚci
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetvvarzaniem óanych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95i46/WE.

Strony zobowiązują

2

N

się do

Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub
unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania ióchrony danych

osobowych.
ó.

4

Strony oŚwiadczają, Ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy
znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawniające
do przetwarzania danych osobowych.
Strony oŚwiadczają, ze dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne oo jel wyrońania, a po
tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

$ 13 Przetwarzanie danvch osobowvch
Zgodnie z art' 13 ust.1 iust. 2 Rozporządzenia nanańentu rurope1st<lego iRady (UE) 2O16t679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne-rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz'U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający informuje, ź:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGL9KóKS KRAJ S.A., z siedzibą
w Piekarach Sląskich (41-940) przy ul. gen J Ziętka, wpisaną dó Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRśoooo955885,
kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w całosci, będącą podatnikiem od towarÓw i usług
posiadającą nume-r identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65' REGoN 270034633, BDo oooo1227i,
e-mail: sekretariat@weglokokskraj'pl, www'weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ S'A.: adres 41-9o5 Bytom,
ul. Konstytucji 76 adres e-mait: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 7i816 67.
3. Przetwarzanie pzekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyĆ reprezentantow
Wykonawcy, włascicieli lub pracownikow.
4' Dane Wykonawcy są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania
analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania prooułtow Administratora' a jeŚli
zaszłaby taka potrzebatakŻe w celu dochodzenia iwindykacji naleznoŚciw oparciu o tzw' prawnie uzasadnione
interesy Administratora określonego w art. 6 ust. .1 lit. 0 RoDo.
5. Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rowniez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczególnoŚci z ustawy o podaiku dochodowym od osÓb
fizycznych iprawnych, ustawy prawo geologiczne igornicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz
ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
6. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie zw iązanym z realizacją powyzszych celÓw
Administrator moze udostępnic Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świa dczą cym usługi
Sekretarz Komisji PEetargowej: Gabriela Lonczyk
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zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rowniez udostępniane podmiotom
upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktorymi Administrator
zawarł umowę o powierzeniu prze[uarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez
nich zleceń dla Administratora
7. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia
a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
B' Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych' prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS KRAJ
S.A.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pt, tet.32 718 i6 67 tub do
Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przetvvarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO.

z

2.
3'

4.

5.

s 14 Ochrona taiemnic nrzedsie biorcv. zachowan ie ooufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych
i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy do niewykorzystywania ich
w jakimkolwiek innym celu niz okreŚlony w Umowie' atakŻe do zachowania w tajemnicy tych informacji,
ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wy korzystanie ich przez Strony w innym celu niŹ przedmiot Umowy,
mogłyby narazic interesy Stron w czasie o bowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje
do wiadomości' ze wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy
są włas n oŚcią Zamawiająceg o.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoscią Zamawia1ącego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowac po jednej kopii wszystkich dokuńentow i infoimacji
pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem przetwarzania
na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraznej zgody Zamawiającego
nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby, za ktÓre Wykonawca ponosi
prawną odpowiedzialnoŚc, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani tez korygowane czy udostępnione
jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktora:
1) była zgodnie Z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez ZamawiaJącego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalne w następujących
sytuacjach:

1)

6'
7'
B.
^
9.

Wykonawca moze W razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi zrealizacją Umowy ze swoimi
podwykonawcami zaangaŻowanymi W realizac1ę niniejszej Umowy, z zastrzeŻeniem zachowania
poufnoŚci informacji przez podwykonawcow;
2) Wykonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) Wykonawca moze ujawniac informacje na ządanie organow państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane do
zachowania ich poufnosci.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub
upublicznione ani w częŚci, ani w całoŚci, o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednoczeŚnie nie
słuzy do jej realizacji , z zastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje Się do zastosowania skutecznych środkow technicznych i organizacyjnych
_firźed

zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji

i danych

n_ieupowaznionym dostępem' uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną móoytlxac.1ą.

zabezpieczajĄc

W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady pouiności śtronaposzkodowana
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

s 15 Ochrona informacii nieiawnvch

W trakcie wykonywania. Umowy bę1lą przestrzegane przez
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.

U.22019 r. poz. T42).

Śtrony,

rapsy

ustawy

z

dnia

je

ma prawo

5 sierpnia

2O1O

r

$ 16 Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszac poprzez swoje zachowanie (o-iałanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisÓw
obowiązującego prawa' Zakaz'ten dotyczy takze pracownikÓw' przedstawicieli Wykonawcy oraz innych'osob
działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegolnoŚci do zachowań' ktore mogą
prowadzic do:
Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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popełnienia przestępstw okreslonych

W art. 16

ustawy

z dnia 28

pazdziernika 2002 r.
z 2019 r' poz.

o odpowiedzialnoŚci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary (Dz.U.

628);

popełnienia czynow wskazanych

w ustawie

konkurencji (j.t. Dz. U.22020 r., poZ.1913).

z

dnia 16 kwietnia 1993 roku

o zwalczaniu

nieuczciwej

Wykonawca winien zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicie|i.
Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, ze nie wręczał i nie wręczy zadnej darowizny lub prowizji; jak
rowniez nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi
Zamawiającego W związku z zamowieniem lub Umową.
$'17 Badania kontrolne (AUDYT)
W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upowaznionych
przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddac się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawiającego. Audyt moze dotyczyĆ w szczegolnosci:
1) warunkow techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracownikow w zakresie zgodnoŚciz wymaganiamiZamawiającego'
3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego
w zakresie ochrony Środowiska i BHP,
4) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego
w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodnoŚci realizacji Umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń'
Czas trwania audytu moze 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 zawierac'.
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,

-

inne informacje (np. miejsce audytu);

3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnieŚć uzasadnione
uwagi do otrzymanego powiadomienia. Niewniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyzej
terminie jest jednozn aczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę 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;
- Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia - obowiązuje termin
zaproponowany przez Wykonawcę lu b term n wskazany przez Zamawiającego
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
- Zamawiający odmowi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje Wowczas termin
wstępn ie wyznaczony w powiadomieniu.
6) w przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umozliwienia rozpoczęcia
wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuzszym niz 5 dni roboczych. Po
upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokoŚci O,1 %
łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień, w ktorym niemozliwe było
rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu Z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.
W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania,
o ktÓrym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opÓŹnienia W rozpoczęciul
przeprowadzeniul zakończeniu audytu z przyCzyn lezących po stronie Wykonawcy, przekraczającego
łącznie 7 dni roboczych Zamawiający moze odstąpic od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od
wystąpienia ww. opoŹnienia. Skutek złozonego oŚwiadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłoŚc.
Z chwilą otrzymania oŚwiadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania
wykonywania dostaw albo robot 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 częŚci Umowy,
w szczegolnoŚci wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty
i
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budowlane/ usługi. odstąpienie od Umowy nie wyłącza rowniez obowiązk u zapłaty kar umownych
naliczonych za niewykonanie/ n ienalezyte wykonanie Umowy w tra kcie realizacji wykonanej częŚci
Umowy
oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wy padek odstąpienia od Umowy przez
Zamawia1ącego z przyczyn eŻących 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 czynnoŚciaml przeprowadzonymi pod jego nieobecnoŚc, czynności
te nie będą
l

powtarzane.

Cena określonaW Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnoŚc realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą
byc
podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy' w terminie 14 dni od' momentu
otrzymani:,^ prr...

Zamaw iająceg o wy

1

'

2'

3.
4.
5.
6.

n

i

kow

a u

dytu

Wykonawca jest

$ 18 Postanowienia końcowe

aby wszystkie czvnnoscl zwlązane z koniecznoŚcią bezpoŚredniego zwrocenia
'zobowiązany,
się do WĘGLoKoKS
KRAJ S.A' (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji doręczanie
korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.)' a takze wszystt<icn'czynnoŚci związanych z wy'konywaniem
praw iobowiązkow WĘGLoKoKs KRAJ S.A. wynikających z zawieranej Umowy,'kierówane
ńyły ńa aores
strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzor nad reilizacją Umowy ze strony
Zamawiającego.
Wykonawca oswiadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji
9To*y bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w 1ałie.1kotwiek iormie pracownikow-WĘGLoKoKs
KRAJ s.A. przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizacją 0mowy. Zakaz ten nie dotyczy piacownikow
Zamawia1ącego, wykonujących na rzecz firm obcych czynnosói, ktore na podstawie prrep1so* prawa pracy

uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest mozliwe
-oopówieonio
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają
przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem
w terminie 14 dni od momentu powzięcia przezZamawiającego wiedzy o powyzsźych okoiicznosciach.
_zastosowanie

niewaznoŚci'

Ewentualne sprawy Sporne, mogące wyniknąc na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpoŚrednich. W przyfadku braku mozliwoŚci poluńownego
rozwiązania sporu W terminie 14 dni od momentu pisemnego zgiosżenia Sporu przez jedną ze stron'
spor
poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawijjącelo.
Umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu óla tizoejze
Stron.

Załącznikl do umowy:
Załącznik nr 1 -Zakres rzeczowy przedmiotu zamÓwienia.
Załącznik nr 2 - odpłatne usługi Świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku
z realizacją przedmiotu umowy.
Załącznik nr 3 _ Schemat organizacyjny.
Załącznik nr 4 _ Szczegołowy harmonogram realizacji zamowienia'
Załączn|k nr 5 - lmienny wykaz osob (dozoru i pracownikow), które będą uczestniczycw wykonywaniu Umowy
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WĘGLoKoKS KRAJ S.A.
Załącznik nr 2 do lstotnych postanowień
ktore zostaną Wprowadzone do lJmowy (do lJmowy)

ODPŁATNE USŁUG! ŚwlłoczoNE PRzEz ZAMAWIAJĄcEGo NA RzEcz WYKoNAW6Y
w zwlĄzKu z REALlzAcJĄ PRzEDMloTU UMoWY
Zamawiający będzie odpłatnie świadczyłna rzecz Wykonawcy usługi związane

Umowy.
Strony zgodnie ustalają, Że Zamawiający będzie Świadczył następujące usługi:

2

Lp

o

Pranie

4

ikÓw

Podstawą do obciązenia

5.
6'

Lp

h

za wskazane powyzej przez

Wykonawcę usługi będzie miesięczny protokoł

Rodzaj Usługi

2

Rejestracja wejŚć iwyjŚc z terenu zakładu pracy
Korzystanie z łaŹni

J

Korzystan ie z lampowni i pochłaniaczy

1

4
5

9.

GLOKOKS KRAJ S.A

S

ie suszenie ubrań

sporządzony przez Zamawiającego, stwierdzający kaŻdorazowo zakres swiadczonych usług. protot<oi będzie
podstawą do wystawien ia fa ktu ry przez Zamawiająceg o.
Dla zapewnienia bezpiecznych warunkÓw pracy ora,z właściwegoprzeszkolenia pracownikÓw wykonujących
prace W ruchu zakładu gorniczego, przed rozpoczęc|em robot' pracownicy Wykonawcy zobowiązóni są_od6yć
szkolenie bhp w zakresie:
- obowiązujących w zakładzie gÓrniczym przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy;
_ prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pozarowego;
- występujących zagroŻeń',
- porządku i dyscypliny pracy;
- zasad łącznoŚci i alarmowania;
_ znajomości rejonu prac;
- sposobu zgłoszenia wypadkow'
Szkolenie będzie prowadzone przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną/szkoleniową, z ktÓrą
Zamawiający ma podpisaną umowę na Świadczenie usług szkoleniowyc'h.
opłata za korzys.tanie ze wskazanych usług naliczana będzie zgodnie z obowiązu1ącym w WĘGLoKoKS
KRAJ S.A. cennikiem:

4.

7.
8.

NIE

Re estrac awe

5

J

realizaĄą przedmiotu

TAK

śćz terenu zakładu
stanie z łaŹni
Ko
stanie z lam
ni i ochła
Duplikat karty identy fikacyjnej do systemu RWW wraz z etui
ku
ubienia zniszczenia lub
funkc onalnoŚci ka
Szkole nie BHP 1-5 osob / grupa pow. 5 os. prowadzone przez

1

2

3.

Wyszczególnienie

z

Duplikat karty identyfikacyjn ej do systemu RWW wraz z etui
u
ubien
zniszczenia lub u
fun
aIności
Szkolen ie BH P 1 -5 oso b g ru pa pow Ą o S. p rowadzo n e prz ez
racow nt kow S
L o KO KS KRAJ S
Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych

Wańośćjednostkowa (netto)
1,70 złldn
14,00 złldn.
11,40 złldn

50,00 złlszt'

70,00 l50 złlos
7,10 złlkg

Do wyzej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.
Zamawiający zobowiązany jest kaŻdorazowo poinformowac Wykonawcę na piŚmie o zmianach wysokoŚci
stawek, a tym samym o wysokoŚci ponoszonych opłat. Wprowadzenie przez Zamawiającego nowych
wysokości stawek nie wymaga zmiany niniejszego załącznika do Umowy.
Faktury wystawiane będą przez Zamawiającego W okresach miesięcznych z terminem płatnosci do 60 dni od
daty wystawienia faktury.
jest dzień wpływu ŚrodkÓw

10 Datą zapłaty naleznoŚci

na rachunek bankowy Zamawiającego.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku ópoznienia
należnoŚci w wysokoŚci wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisow.
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WĘGLoKoKS KRAJ S'A.
Załącznik Nr 15 do SIWZ

Węglokoks Kraj S.A.
KWK ,,Bobrek-Piekary"
Ruch Bobrek

Bytom, dnia

PRoToKoŁ
z odbycia wizji Iokalnej w rejonie planowanych robót
W

dniu

dokonano wizji lokalnej obiektow KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek będących przedmiotem

postępowania w sprawie pn. '...

Wizja lokalna przeprowadzona była w składzie
Przedstawiciele Za mawiającego
L

2.

Wnioskii uwagi

Przedstawiciel

Przedstawiciel Zamawiającego

Wykonawcy

Klerownik Ruchu Zakładu Górniczego
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