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PRZZI3120

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
t.

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ sPoŁKA AKCYJNA

41-940 Piekary Sląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem
KRs 0000955885; wysokoŚc kapitału zakładowego 173 321 000,00 PLN opłacony w całoŚci
NIP: 653-000-48-65;

REGON: 270034633;
nr rejestrowy BDO 000012274
adres strony internetowej www.weqlokokskrai.pl
Sposob komunikowania się z Wykonawcami został okreŚlony w dalszejczęŚci slWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PRoFI L NABYWCY: ad res internetowy : https ://dostawcv-weqlokoks.coiq. biz
Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofeńowego
(adres platformy EFO): https://efo.coiq.bizl
Informacje podstawowe:
I

2
3

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem lJdzietania ZamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ s.A.

zwanym w dalszej częŚci S|WZ Regulaminem z zastzeŻeniem postanowień SIWZ.
WŁc]ąg z Regulaminu, o ktorym mowa w ust.1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ S.A. w Profilu Nabywcy'
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofeń oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy

użyciu środków komunikacji elektronicznej. ofeńy wlazz załącznikami sporządza się w postaci

4.

elektron icznej i opatruje się kwaIifikowanym podpisem etektronicznym.
Szczegółowy sposób składania ofeń na platformie EFo jest dostępny na stronie:
h
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Zakres ilościowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym określonym przez
Zamawiającego z naleŻytą starannością' Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci z
i

uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci, nie zapewnia realizacji zamÓwienia w pełnym zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw w ramach poszczegÓlnych

pozycji asortymentowych i składania zamowień według rzeczywistych potrzeb

z

zastrzeŻeniem, ze

całkowita wańoŚć dostaw nie przekroczy wańoŚci umowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczegÓlnych
pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie' lloŚci wynikające z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego

7

zostaną określonew zamówieniach.
Zamowienie obejmuje jedno zadanie. Zamawiający dopuszcza możliwoścskładania ofeń częściowych
na poszczegÓlne pozycje asońymentowe wyszczegÓlnione w Załączniku Nr 2 do slwz. Liczba

pozycji asońymentowych wynosi: 61.
Zamawiający przewiduje mozliwoŚc złoŻenia oterty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej

pozycji.
8.

L
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Zamawiający po przeprowadze n u tego postępowa n ia nie zamierza zawzeć u mowy ra mowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofert wariantowych.
Zogdnie z $ 7 Requlaminu (,,Procedura odwrÓcona'') Zamawiaiacv w ninieiszvm postępowaniu naipienv
i

Oot<ona OaOania ioo
Wvkonawcv (w zakresie brak istnienia podstaw wvkluczenia
0ostępowaniu), ktÓreoo ofeńa została naiwvżei oceniona
naikorzvstnieiszv bilans cenv oraz innvch krvteriow ocenv ofeń.

i spełnienia warunkÓw udziału w
ti' zawiera nainizsza cene lub

opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa zasuw izaworów przemysłowych dla potrzeb Węgtokoks Kraj S.A. KWK Bobrek
w roku 2022 (gr. mat. 291-6).

2.
IV
1.

Piekary

Szczegołowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
określaZałącznik Nr 1 do slwz.

Termin realizacji zamówienia i wymagany okres gwarancji.
Umowa obowiązywac będzie: od dnia zawarcia do 3,l.12.2022 roku,
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Zamowienie nie moze byc doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy'

Realizacja dostaw odbywac się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynikającymi
z zeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Wymagany termin realizacji dostawy:
- do 30 dni od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na zasadach okreŚlonychw Załączniku
nr 6 do Regulaminu tj. Ogolne Warunki Realizacji Dostaw (OWRD).
Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu zamÓwienia do
magazyn u Zamawiającego.
Pozostałe wymagania gwarancji określono w Załączniku nr 8 do SIWZ _ Istotne postanowienia
do umowy.

5.
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Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
O tefminie przeprowadzenia aukcii elektroniczneiWvkonawcv zostana poinformowani na
etapie zaproszenia do udziału w aukcii.
ofeńa ostateczna uzyskiwana jest spośrodzłozonych ofert:

I

2.
1)

w drodze aukcii elektronicznei:
zamawiający moŻe przeprowadzić aukcję elektroniczną jezeli do postępowania zostaną złoŻone co
najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie
przeprowadzona pod adresem: https://Iain3-weglokoks.coig.bizl. \Ałkonawca zobowiązany jest
zalogowaĆ się pod powyzszym adresem w systemie Aukcje elektroniczne.
Zamawia1ącv w toku aukcji elektronicznej' stosowaĆ będzie kryterium ceny.
Wymagania sprzętowe:
- komputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
- przeglądarka internetowa:
. Microsoft Edge
. Mozilla Firefox 3.5 lub wyŻsza,
- włączona obsługa JavaScript i obiektÓw ActiveX.
lnformacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wlaz z zaproszeniem do udziału w

a)

b)

c)

d)

aukcji.

Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, ktÓrzy nie spełnią warunkÓw udziału w
postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.
W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznejjako ostateczną przyjmuje się

e)

0

złoŻoną ofeńę.
Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw realizacji
zamowienia z Wykonawcą, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony wczeŚniej
sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza sie przeprowadzenie uzqodnień w formie pisemnei.
telefon icznei, faksowei. elektronicznei (n p. : mail, portal au kcvinv)
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 SlWZ.

2)

3.

W sprawach dotyczących przebiegu aukcji,

a w szczegolności obsługi funkcjonatnej portatu
należy kontaktować się z operatorem aukcji tj. coIG S.A., uL Mikołowska 1oo,40-065 Katowice,
tel. +46 32 757 4444 lub popnez formulan kontaktowy zawafty w zakładce kontakt na stronie
el e ktro n i cz n eg o fo rm u I a rz a ofe rtoweg o.

VI.

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

o udzielenie

1'
2.
a)

zamÓwienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:

Posiadania wiedzy i doŚwiadczenia potrzebnej do realizacji zamÓwienia.
i finansowej, to znaczy:

Sytuacji ekonomicznej

\Ąfukonawcy ,ktorzy uzyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich trzech lat
obrotowych, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krotszy niz jeden rok - w tym okresie, na
podstawie ,,Rachunku zysków i strat'' pozyĄa Przychod netto ze sprzedazy produktow, towarÓw i
materiałow lub Przychod netto ze sprzedaŻy - do wańości powvżei 10 000.00PLN.

W przypadku

wykonawcow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacjiekonomicznejWykonawcy na podstawie innych dokumentow
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.
W przypadku wykonawcow przedstawiających wartośćuzyskanych przychodow w walutach obcych
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, ktorego przychody dotyczą, a w przypadku przychodow uzyskanych w bieŻącym
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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roku Wg Średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktÓrym upływa termin
składania ofert. Aby było możliwe dokonanie przeliczenia wartoŚciwykonanych dostaw, ktorych wartoŚÓ
została określona w walutach obcych, należy je wyszczegolnić oddzietnie dta kaŻdego roku
kalendarzowego.

z

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się
rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty wg Średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku

b)
3.
4.
a)

obrotowego.
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia;

Nie zalegają z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na
raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego organu,
Nie znajdują się w stanie:

likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zaządził likwidację
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia'15 maja 2015 r'

b)
5.
6'
7.

a)

1588 t.j.),

-

Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z2021.

upadłoŚci za wyjątkiem wykonawcy, ktory po ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba, ze sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie ań. 366 ust' 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłoŚciowe (j.t. Dz'U' z2020 poz' 1228 z poŹn.zm.),
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamÓwienia.

Spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamÓwienia okreŚlone przez Zamawiającego w
Załączniku nr 1 do slwz.

Niezależnie od podstaw wykluczenia okreśIonych w Regulaminie udzielania zamówień w
Węglokoks Kraj S.A. oraz SIWZ, Zamawiający wykIuczy z postępowania Wykonawcę:
co do ktÓrego zachodzi jedna z pon izszych okolicznoŚci' okreŚlona w art' 7 ust. 1 ustawy

z

dnia 13 kwietnia

2022 r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na lJkrainę oraz
słuŻącychochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.lJ. z2022 r' poz.835), dalejzwana,,Ustawą'' tj':
- Wykonawcę wymienionego W wykazach okreŚlonych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 765/2006' dnia 18
maja 2006 r' dotyczącego środkÓw ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi
Łukaszence i niektÓrym urzędnikom z Białorusi (zwanego dalej ,,Rozporządzeniem nr 765t2OO6") 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 niezalez-noŚć uńiińy lun
imzagraza1ących (zwanego dalej ,,Rozporządzeniem nr 269t2O14''), albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o ktorym mowa W ań. 1 pkt 3

-

-

b)

Ustawy;

Wykonawcę, ktÓrego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz' U' z 2022 f. poz.593 i 655) jest
osobą wymienioną w wykazach okreŚlonych w Rozporządzeniu nr 76512006 i Rozporządzeniu nr
26912014 albo wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę
decyzjiw sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu
.na]p9ds_tawie
środka, o ktÓrym mowa w ah. 1 pkt 3 Ustawy;
\Ałkonawcę, ktorego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowoścl (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w Rozporządzeniu nr 76512006 i Rozporządzeniu nr 269t2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstbwie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu Środka, o ktorym mowa'w ań. '1 pkt 3
Ustawy;

wobec ktorego istnieje zakaz ubiegania się o zamÓwienie okreŚlony w ań. 5k Rozporządzenia Rady (UE)
nr 20221576 z dnia B kwietnia 2022 r. w silrawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego
środkowograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zgodnie
z ktorym zakazuje się udzielania wszelkich zamÓwień publicznych narzecz lub z udziałem:
- obywateli rosyjskich lub osÓb tizycznych lub prawnych, podmiotow lub organow z siedzibą w Rosji;
- osÓb prawnych, podmiotow lub organÓw, do których prawa własnoŚci bezpośrednio lub pośrednio w
ponad 50 o/o naleządo podmiotu, o ktÓrym mowa W powyzszym tirecie; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organÓw działających w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o ktorym mowa w dwÓch powyzszych tieratach, w tym podwykonawcÓw, dostawców lub
podmiotow, na ktÓrych zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamÓwień publicznych' w
przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartoŚcizamowienia;
Sekretarz Komisji: Manena Miętus

\'Ą

str. 3

PRZZI3120

Nr sprawv:

c)
d)
B.

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

wobec ktÓrego są podejmowane inne prawem przewidziane Środki o charakterze sankcyjnym, niz te
okreŚlone w ust.

1;

ktÓry w zakresie przedmiotu zamÓwienia oferuje wyroby pochodzące lub ktore zostały wywiezione z

Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.
Niezaleznie od innych dokumentow wymienionych w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do złoŻenia

wrazzofertąoŚwiadczenia, ktÓregowzÓrstanowiZałączniknr4doslwz. oświadczenieskładanejest
przez Wykonawcę w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o ktÓrych mowa w punkcie powyzej' W
przypadku wspÓlnego ubiegania się o zamÓwienie przez WykonawcÓw, oświadczenie składa kaŻdy z
WykonawcÓw wspÓlnie ubiegających się o zamówienie.
9. Jezeli\Ałkonawca niezłoŻyłoświadczenia, o ktorym mowa w ustępie powyzej' lub złozone oŚwiadczenie
jest niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie \A/ykonawcę do jego złoŻenia, poprawienia lub
uzu pełn ien ia w wy znaczonym termi n ie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w ust. 7
w dostępnych rejestrach, zarÓwno w toku postępowania o udzielenie zamÓwienia, jak i w toku
wykonywania Umowy.

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie
spełnia na podstawie złożonychpnez Wykonawcow, a Wymaganych przez Zamawiającego

dokumentów

i / Iub

oświadczeń.

Vll. Wykaz dokumentów

i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczeniaz postępowania o udzielenie
zamówienia.

1.
1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

2.
1)
2)
3)
a)

4)
a)

DoKUMENTY/oŚWIADCZENIA WYMAGANE Do zŁoŻENlA WRAZ z oFERTA oD KAżDEGo z
VVYKONAWGOW:
Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami -złoŻony elektroniczne (wzÓr stanowi Załącznik nr 2 do
srwz).
oŚwiadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
wskazanych w częŚciVl, ust. 7 - zgodnie zewzorem Załącznika nr 4 do slwz.
Aktualny odpis z właściwegorejestru, jeŹeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawionego nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń, a dla
\Ąkonawcow, ktorzy prowadzą działalnoścna podstawie innych dokumentow - ten dokument,
Pełnomocnictwo do podpisywania ofeńy w imieniu \ĄĄlkonawcy, jeŻeli upowaznienie do podpisywania
oferty nie wynika z przedstawionych dokumentÓw,(zalecane dołączenie pełnomocnictwa w osobnym
pliku , podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę)
DowÓd wniesienia wadium-jezeli dotyczy'
Dokumenty / oświadczenia wymienione W cz.|llZałącznika Nr 1 do SIWZ_7'eśli są wymagane do oferty.
Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentÓw, o ktÓrych mowa w pkt 3) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktÓrym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 3) stosuje się odpowiednio,
Dokumenty i oświadczenia, do złożeniaprzez Wykonawcę' ktory złożyłnajkorzystniejszą ofeńę
(najwyżej ocenioną tj' zawierającą najniższą cenę lub najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych
kryteriów oceny ofeń) -

oŚwiadczenie Wykonawcy t członka konsdrcjum
zZałącznikiem nr 7 do SIWZ

dane

do

zawarcia

Dokumenty / oŚwiadczenia wymienione W cz.lll|załącznika Nr 1 do SIWZ-

jeŚIi

umowy

zgodnie

są Wymagane,

Dla potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej:
oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodnośó z oryginałem rachunku zysków
i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci
jest krotszy niz jeden rok _ za ten okres. W przypadku \Ąłkonawcow, ktÓrzy na podstawie przepisow
odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okreŚlające
przychody za okres jak w zdaniu poprzednim .
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkow, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
aktuaIne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Sliarbowego potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatkÓw, lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzjiwłaŚciwego organu
wystawione nie wcześnlei niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert.

-

Aktualne zaświadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Ro!niczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania
decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniei niż 3 miesiace przed upływem terminu

składania ofeń.

JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktÓrych mowa w pkt ) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin określonyw pkt 3) sfosu7b się odpowiednio'

Zamawiający wezwie Wykonawcę, ktory złożynajkorzystniejszą ofertę, do złożenia w określonym
terminie (nie krótszym niż pięc dni roboczych) stosownych oświadczeń/ dokumentow
potwierdzających spełnienie warunkow udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań okreśIonych przez Zamawiającego, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne
byłoby unieważnienie postępowania lub odnucenie oferty.

VIll.

1'
2.
3.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspóInie składa ofeńę.
Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegac się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
W przypadku, o ktorym mowa w punkcie 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem ze skutkiem dla
wszystkich wspólnie ubiegających slę o zamówienie.
W przypadku, kiedy ofertę składa kilku WykonawcÓw wspolnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą
byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegÓ nych wy konawcÓw składających ofe rtę wspol n ą'
l

4.

W

1)

Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 2, podpisane pfzez upoważnionych przedstawiciell
wszystkich pozostałych Wykonawców,

2)
3)

4)
5)
6)

NAWC

dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, potwierdzĄące, Że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,
oświadczeniaw zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
wskazanych w częŚci Vl, ust. 7 - zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 4 do slwz.
oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚciza wykonanie pzedmiotu ZamÓwienia stanowiącego
Załącznik Nr 6 do S|WZ
potwierdzen ie wn iesienia wad

i

u

m-

7'e

ŻeI i

dotyczy'

W przvpadku wnoszenia wadium w formie owarancii lub poreczeń przez WvkonawcÓw wspólnie

ubieoaiacvch sie o udziel enie zamÓwienia z treści owarancii musi wvnikać.
odnosisie ona zarÓwno
zleceniodawcv
ii. iak rÓwniez do wszvstkich oozostałvch \Afukonawcow wspolnie
ubieqaiacvch sie o udzielenie zamÓwienia.
dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, potwierdzające, Że
nie zalega zuiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społecznei zdrowotne albo, ze
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu, zobowiązani będą złoŻyc na wezwanie
Zamawiaiącego \Alkonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ktÓrych ofeńa będzie

do

7)

najkorzystniejsza.

8)

Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazać, ze warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośc w przypadku złoŻenia najkorzystniejszej
oferty złoŻyćna wezwanie Zamawiającego odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane). Jezelijeden
z Wykonawców spełnia okreŚlone przezZamawiającego warunki moŻna przedłoŻyć tylko dokumenty
jego dotyczące.

9)

W przypadku wyboru oferty wspÓlnej, Zamawiający moze zaŻądac przed zawarciem umowy, umowy
reg u ującej wspołpracę tych WykonawcÓw.
l
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opis przygotowania ofeńy

:

Wvkonawca moze złozvĆ tylko iedna oferte.
Składana na platformie efo ofeńa elektroniczna oraz odpowiednio oznaczone dokumentv wvmaoaia
opatrzenia kwalifikowanvm podpisem elektronicznym :https://efo.coiq.biz (moŻliwośćwyboru ilości

podpisow)

Formularz ofertowy - w wersji elektronicznej dostępny jest również po ktiknięciu na link
zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wykonawca w formularzu ofertowym

winien wypełnić wszystkie pola stanowiące informację na temat firmy.
Cena ofertowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeli Formularza ofeńowego' jako cena netto i
brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT.
Do formularza ofertowego złozonego w formie elektronicznej nalezy dołączyc rÓwniez załączniki do
oferty, tj. dokumenty i oŚwiadczenia wymagane W postępowaniu zgodnie z treŚcią SlWZ(wymagane

wlaz z ofeńą), zapisane w jednym pliku w formacie PDF, pełnomocnictwa wskazujące, iŻ osoba
występująca w imieniu Wykonawcy lub \Afukonawca występujący w imieniu Wykonawców wspÓlnie
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia, jest do tego upowaŹniona, jezeli nie wynika to z dokumentÓw
potwierdzających zasady reprezentacji' Plik o rozmiarze max. 250 MB.
Pełnomocnictwo udzielone do złoŻenia ofeńy musi być pod rygorem niewaznoŚci opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę,(zalecane dołaczenie pełnomocnictwa w
osobnvm pliku , podpisaneqo kwalifikowanvm podpisem elektronicznvm przez mocodawcę\
Uwaga:

-w przypadku braku

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

_szczegÓłowy sposób składania ofert

na

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

platformie

EFo

7'esf dostępny

na

stronie:

- załączniki do oferty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa naleŻy dołączyć jako oddzietny plik,
wadium w innej formie niŻ pieniądz (poręczenie, gwarancja), ktÓre zostało wystawione w postaci
elektronicznej, należy dołączyć jako oddzielny plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Wvstawce poreczenia/qwarancii
7
8

Treścoferty musi odpowiadac treścininiejszej S|WZ lub specyfikacji technicznej, pod rygorem

odrzucenia oferty zgodnie z g 29 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
??e'd złqżenigm ofełźvzaleca sie wvkonanie testu podpisu elektronicznego na Ptatformie EFo.
MożliwośÓ wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo jest dostępna p,o zabgowmiu
- po kliknięciu 'Moje konto" / "Zabezpieczenia" /'Podpis elektroniczny'
W przypadku wystąpienia problemÓw ze złoŻeniem podpisu naleŻy skontaktować się bezpośrednio z
Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem
https://efo.coig.bizrtndex/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemów związanych m.in.
z pod pise m

9.

10

11

12

'13.

14.

el e ktro n icz

n

ym ).

Wiążącą ofertą jest elektroniczna ofeńa pozostawiona na Platformie EFo w statusie złoŻona.
oferta oraz wszystkie załączniki muszą byÓ sporządzone w języku polskim pismem czytelnym i tnłałym'
Dokumenty sporządzone w innym języku winny byc przetłumacz one przez \A/ykonawcę na język polski
iwrazz tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
Strony zawierające informacje nie wymagane przezZamawia)ącego (np. prospekty reklamowe o firmie,
jej działalnościitp') nie podlegają ocenie'
Wykonawcy, ktorzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
ceńyfikujący, zobowiązani są dostarczyĆ Administratorowi Platformy EFo wzor takiego podpisu przed
rozpoczęciem procesu składania ofeńy.
Zmiana lub wycofanie oferty jest mozliwa przed terminem składania ofert, przy czymzmiana ofeńy moze
byc dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i złoŻenie nowej (zmienionej).

W zaoferowanej cenie realizacji zamÓwienia muszą byc zawarte wszelkie podatki, cła i

z

ubezpieczeniem na czas transpońu oraz koszty opakowania nieprzewidzianego do zwrotu

oznakowania wyrobow.

15

i

Jezeli \Ałkonawca zamierza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisow Ustawy zdnia 16 kwietnia'1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z2020 r. poz' 1913 t.j.) nie pozniej niz w terminie składania ofeń musizastrzec. że informacie nie
mo01 bvó udostepnione oraz wvkazać iż
infor'"","
a
'""t'."żon"
przedsiebiorstwa - załacznik nr 3 do SIWZ.
","no*'u
- pliku,
W tej sytuacji, \Ą/ykonawca zamieszcza treściobjęte ,,Tajemnicą przedsiębiorstwa'' W osobnym
któremu nadaje odpowiednią nazwę i dołącza do składanej ofeńy elektronicznej wraz z pozostałymi
pl

ikami zawierającymi treŚci ogÓl nodostępne.
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Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treśĆkazdy
zainteresowany moze legalnie poznać. W szczegÓlnoŚci nie moŻna zastrzec'. nazwy i adresu

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

warunkÓw płatności.

i

lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa \Ąłkonawcy powinny zostac przekazane w taki
sposÓb, by Zamawiający mogł z łatwościąokreśliÓ zakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zastrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci
pzekazanych dokumentow i danych do dokumentacji postępowania'

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

16.

Wymagania techniczne: komputer klasy PC

z jednym z następujących systemow operacyjnych:
Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows 7, Windows XP, Vista), Windows
11,przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Microsoft Edgq Mozilla Firefox od
weĘi 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) _
zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do

poprawneg o wyświetl an i a 1 366x7

X.
xl.

6.

Wadium.
Zamawiający nie wymaga od \Ą/ykonawcÓw wniesienia wadium.
Zabezpieczen ie należytego wykonania umowy
ZamawiĄącv odstępuje od ządania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XlI.

1.
2.
3'
4.
5.

8

Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny jest najniższa cena (C)- waga ,lo0 %
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu'
Za na1korzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana ofeńa Wykonawcy, ktÓry zaoferuje
najniŻszą cen ę rea iza cji zadania.
Sposob uzyskania ostatecznej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad okreŚlonych w SIWZ.
Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji
zamÓwienia z wvkonawca. którv złożvłnaikorzvstnieisza ofeńe - bez względu na ustalony wcześniej
sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej,
l

elektronicznej (np': mail, pońal aukcyjny), telefonicznej'

Xlll.

1.
2'

Warunki umowy:
lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku Nr 8
do SIWZ.
Umowa moze zostaĆ zawarta po upływie terminu związania ofeńą, jezeliWykonawca wyrazizgodę na
zawarcie umowy na warunkach okreŚlonych w złoŻonej ofercie.

xlv.

Warunkipłatności

1.

2.
xV'
1.
2.
XVl.
1

Wymagany termin płatnoŚci wynosi do 60 dni kaIendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu
zamowienia potwierdzon ego przez Zamawiającego.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

Termin związania ofeńą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania

ofeńą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofeń.
Rozstrzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy moze nastąpic po upływie terminu związania
ofertą inie jestWymagane jego przedłuŻanie. Niemniejjednak, jeŻeliZamawiający uznatoza
zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do WykonawcÓw z wnioskiem o przedłuzenie terminu
związania ofeńą o okres do 60 dni.

Termin składania ofeń:
wraz z
ikami nal
w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz w terminie

do dn ia ł.9.'.rg.9,..łp.ł.ł...r. do
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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odpowiedzialnośÓ za prawidłowe złozenie ofeńy ponosi Wykonawca. ofeńa wiąząca powinna na
Platformie EFo mieć status złoŻona.
Koszty opracowania i złoŻenia oferIy oraz uczestnictwa w przetargu ponosi \Ałkonawca.
System Elektronicznego Formularza ofeńowego nie dopuszcza mozliwości złoŻenia ofeńy po upływie
terminu składania ofert.
Wykonawca moze przed upływem terminu do składania ofert zmienic lub wycofac ofertę'

UWAGA:
Na etapie składania oferty, należy uwzględnić czas niezbędny do złożenia ofełźyoraz weryfikacji
prawidłowościużytych podpisow elektronicznych pnez system informatyczny.

XVll. otwarcie ofeń.
otwarcie złożonychofeń nastąpiw dniu &?;.0.g,'.8MJŁ... r. o godz.

1.
2.
3.

lnformacja

z

otwarcia ofeń jest przekazywana wszystkim Wykonawcom drogą elektroniczną

na adres e-mailowy wskazany w złozonej ofercie.

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesjiotwarcia ofert.
otwarcie ofert następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień, w ktorym
upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

XVlll. Sposob przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.
Zamawiający ustala następujący sposÓb komunikowania się z \Ą/ykonawcami:

1.

WykonawcyzZamawiającym:
zapytania do SlWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treściofeń, dokumentów, pozostałe
oświadczenia i wnioski:
drogą elektroniczną na adres: m.mietus@weqlokokskraj.pl lub
poprzez Platformę EFo na adres e-mail osÓb do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu.
składanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia
treśclofeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą - w formie elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę EFo na elektroniczne wezwanie w
określonym przezZamawiającego terminie lub na adres e-mait: m.mietus@weglokokskraj'pl

a)
b)

2.

Zamawiającego z Wykonawcami:
ie n ia, wezwa n ia oraz i nformacje będzie przekazyw ał Wy konawcom :
- drogą elektroniczną: drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie
Elektron icznego Formularza Ofertowego.
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
- poprzezzamieszczenie zawiadomień lub informacjidotyczących postępowania na stronie
internetowej w profilu nabywcy https://dostawcv-weqlokoks.coiq.bizl

zawiad om

3'

osobami udzielającymi informacji ze strony Zamawiającego jest:
Sekretarz Komisji Przetargowej :Marzena Miętus: tel:32t7181168; e-mail :m.mietus@weqlokokskraj'pl
W celu kontaktu zwyznaczonymi osobami naleŻy przekazac zapytanie przezPlatformę EFo lub droĘ
elektroniczną na podany adres.
\Afuiaśnieniauclziel ne sa od ooniedziałku do oiatku w

Xlx.
1'
2.
3.
4.
5.

od 7.00 do 13.00.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji .
Wszelkie oświadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byĆ przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Wykonawca moŻe zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci S|WZ poprzez narzędzia
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofeńowego ' Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaŚnień, chyba, ze proŚba o wyjaŚnienie treścispecyfikacjiwpłynęła do Zamawiającego na mniej niż
6 dni przed terminem składania ofeń.
TreŚc zapytań (bez ujawniania żrodłazapytania) wrazzwyjaŚnieniami Komisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowej ZamawiĄącego W profilu nabywcy.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moze pzed upływem terminu składania ofert
zmodyfikowac treŚc slWZ' Jezelizmiana ta będzie istotna, w szczegÓlnoŚci dotyczyc będzie kryteriow
oceny ofert, warunkow udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, ZamawiĄący
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

\\N\

.

str. 8

Nr sprawv:

PRZZI3120

przedłuŻy termin składania ofert . Dokonaną
internetowej
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W

ten sposob modyfikację Zamawiający umieŚci na stronie

.

6.

W przypadku modyfikacji treściFormularza ofertowego

pned terminem składania ofert, jeśIi
Wykonawca złożyłjuż elektroniczną ofertę otnyma powiadomienie o konieczności
zweryfikowania złożonej oferty, w kontekściejej kompletności i zgodności. Na ptatformie EFo
oferźa Wykonawcy zostanie oznaczona statusem 'nieaktualna' (złożonaw poprzedniej wersji
Formulana). Wykonawca powinien dokonać aktualizacji złoŻonej oferty W oparciu o
zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w formulanu ofertowym i wysłać ją ponownie do
Zamawiającego. W przypadku nie dokonania aktualizacjizłożona elektroniczna oferta pozostaje
wiążąca.

xx.

2
3.

a)
b)

c)
d)

4
5

6

7

B

9.

10

11

12

Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie zart.13 ust.1 iust' 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)2o161679 zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z pze[uarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^//E
(ogÓlne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE'L.2016'119'1), zwanego dalej RoDo,
Zamawiający informuje, iz:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ s'A., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen' J. 'Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w całoŚci
podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65,
REGON:270034633; 8DO000012274,e-ail:sekretariat@weqlokokskrai.pl, ww.weglokokskraj.pl, zwany

dalej Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ S'A' : adres 41-9o5
Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tel. 32 T18 16 6T.
Dane Wykonawcy przeM,tarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
PrzeMvarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŹe dotyczyć reprezentantow
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.
Przebttarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚc przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamÓwienia,
Dane Wykonawcy są rÓwniez przetv,lazane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow

Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonegow ań. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
Przebtttarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku dochodowym
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie ań' 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanymz realizacjąpowyzszych
celow. Administrator moze udostępniÓ dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane \AĄlkonawcy będą rowniez udostępniane
podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwazającym, z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu' Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przebuarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLOKoKS
KRAJ S.4..: adres;41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71816
67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ
przebtrtarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby
tizyczne kierowane do realizacjizamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnoŚÓ gospodarczą,
Sekretarz Komisji: Manena Miętus
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ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są w składanej ofercie
lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, o:

kcie przekazania

anych osobowych Ad

istratorowi (Za mawiającem

a)

fa

b)

przeM,tarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) - (jeżeli dotyczy)

'13

d

m in

u )

;

z

art.l4 RoDo \A/ykonawca zobowiązuje się wykonaÓ W imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osob, o ktÓrych mowa w ust. 12, pzekazując im treść
klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom Wykonawcę jako
Źrodło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający)
Zgodnie

-

jeżelidotyczy)
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowiwarunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
(
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XXI.
1.

2.
3.
1)

2)

4.
1)

2)
a)
b)
5.

6

lnformacje dodatkowe
Całoścpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwnieŹ wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Komisja przetargowa moŻe Żądac od WykonawcÓw wyjaśnień dotyczących treŚci złozonych ofeń
(omyłki pisarskie , omyłki rachunkowe, omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z SIWZ)'
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa \AfukonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
nie złoŻy li stosownych pełnomocn ictw, oŚwiadczeń u b do ku mentow,
złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w
określonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie postępowania
lub odrzucenie oferty.
Składanie dokumentow przez Wykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę (w przvpadku procedurv
l

odw

i):

Komisja Przetargowa wzywa Wykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę do złoŻenia stosownych
dokumentÓw w określonym terminie, chyba, ze pomimo ich złoŻenia konieczne byłoby uniewaznienie
postępowania lub odrzucenie ofeńy.
oŚwiadczenia lub dokumenty złoŻone przez Wykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę winny

potwierdzac:
spełnianie warunkÓw udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunkÓw określonych w
slwzllwz na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień złoŻenia.

Komisja przetargowa uprawniona jest do odstąpienia od ządania od Wykonawcy dokumentÓw i
oŚwiadczeń wynikających z Regulaminu lub S|WZ/|WZ jeŻeli Zamawiający jest w ich posiadaniu albo
moŻe uzyskać je z powszechnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.
Dokumenty i oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaÓ spełnienie przez \AĄlkonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań
okreŚlonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień
uzupełnienia.

7
8

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

Zqodnie

z s 39 ust.1 Requlaminu

dokumentacia

z

postępowania nie podlega udostępnieniu

na zasadach okreŚlonvch w przepisach o dostępie do informacjj publicznei.

XXll. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1. osoby upoważnione informują WykonawcÓw, W formie przewidzianej W SlWZ

o

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

2.
1)

2)
3)

www.weqlokokskrai.pl
lnformacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania zawiera informacje o:
Wykonawcach, ktorych oferty wybrano,
Wykonawcach, ktÓrych oferty zostały odrzucone wskazując podstawę wynikającą
z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,
\Ą/ykonawcach, którzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą z Regulamin u oraz
uzasadn ien ie faktyczne,

4)

uniewaznieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą

faktyczne.
3.

Decyzje podejmowane przez Zamawiającego

w toku

z

Regulaminu oraz Uzasadnienie

postępowania

o

udzielenie Zamówienia,

w tym o odrzuceniu ofeń, wykluczeniu Wykonawców czy uniewaznieniu postępowania są ostateczne
i nie podlega1ą zaskarŻeniu. Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu jak i mającym zamiar

wzięcia udziału W postępowaniu

o

udzielenie ZamÓwienia nie przysługują W stosunku do

Zamawiającego jakie kolwie k roszcz enia z tego tytułu.

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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XXlll. Postanowienia końcowe.

1.
2.
1

2.

3.
4.
5.
6.
7

8.

Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złoŻeniem olerty oraz uczestnictwem W postępowaniu
ponosi Wykonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

Załącznik nr

1

Załączniknr 2
Załączniknr 3

Załączniknr 4
Załacznik nr 5
Załączniknr 6
Załączniknr 7
Załączniknr B

Szczegołowy zakres zamÓwien ia
Formularz ofeńowy
\A/ykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrow
technicz nych
oŚwiadczenie
ko
oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu oferty
oświadczenie \Afukonawcy wspolnie ubieqaiaceqo sie o zamÓwienie

oświadczenie \A/ykonawcylczłonka konsorcjum - dane do umowy
lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowv

Sekretan Komisji: Mazena Miętus
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Nr snrawv' PF277la4)n

00

Bytom, dnia

99, ło&Ńt'

Przewodn iczący Komisji Przetargowej

-F

Paweł Zwoliński

ZATWIERDZAM

PTLNOMOONIK
- Piekar/
KWK
"Bobrek

Naczelny ldłAier
rown
k a Ruchl(tfi*łpd u GÓmiczego
Kie
Zła

nnaffisxi

KWK

i

Kiorownik

DoP{x!

podpis osoby upowaznionej

pod

Dyrektor

Gómiczego

upowaznionej

dr
PRA WN

KR-2915
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

l.

opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa zasuw izaw_orow pzemysłowych dIa potrzeb WęgIokoks Kraj S.A. KWK Bobrek - Piekary w
roku 2022 (gr. mat. 291-6) w ilościi rodzaju szczegółowo określonymw poniższej tabeIi oraz w

formularzu ofeńowym.
Nr
(pozycji)

1

2.

3.
4.
5.

6.

7

8.

Szacunkowa
wielkośó dostaw

Nazwa materiału

10
11

12

13
14
15.
'16.

17

R

ZAPoRoWY GRZYBKoWY KoŁNlERZ.PRosTY Q

BEzPlECzEŃsrwn Q Bo NR 773P-sl25o1P P16 DoŻE LI WO SZAR E P RO PO RCJO N ALNY SPR ĘZYN OWY ,Z
DZWO N E M WSPOMAGA.
KoŁ N E RZ.
R BEZP|EoZEŃSTWA Q 100 NR 773P-SI2501P Pl6 DOZELlWo SZARE PRoPoRcJoNALNY,SPRĘZYNoWY,Z
EM WSPOMAGA.
TOWY KoŁNlERZ.
ZAWÓR ZWRoTNY KoŁNlERZoWY GRZYBKoWY Q 100
GR16 P'16 Do JEDNoKlERUNKoWEGo PRZEPŁYWU
DY PRZEMYSŁoWEJ z^BEzPlEcZA lNsTALAcJE PRZED
PRZEPŁYWEM WSTEoZNYM ZELlWo SZARE
R ZWRoTNY KoŁNlERZoWY GRZYBKoWY Q 150
G.GR16 P16 Do JEDNoKlERUNKoWEGo PRZEPŁYWU
PRZEMYSŁoWEJ zABEzPlEcZA NSTALACJE PRZED
M WSTECZNYM ZELIWO SZARE
ZAWÓR ZWRoTNY KLAPoWY KoŁNl ERZOWY AMG.S16 Q
1OO PN-16 L.3OO T.MAX 1sOC ZELIWO SZARE
ZAWÓR ZWRoTNY KLAPoWY KoŁNlERZoWY AMG.516 Q
150 PN-16 L-4OO T.MAX 1sOC ZELIWO SZARE
KoSZ SSAWNY KoŁNlERZoWY Q 150 AMG.F16 P1o
TEMPERATURA ROBOCZA 8OST.C ZELIWO SZARE GG25
KoSZ SSAWNY KoŁNlERZoWY Q 150 AMG'ZKS PN'lo
TEMPERATURA RoBocZA 80sT.c Żrtlwo szn RE GG25
UWA oBSŁUGl RĘCZNEJ ZoR Q 100 KRAPKoW|CKAZ
REWIZ. ŻELlWo
ZASUWA oBsŁUGl RĘCZNEJ ZoR Q 150 KRAPKoWoKA Z
LlsTWĄ REWIZ. ZELlWo
ZASUWA oBsŁUGl RĘoZNEJ ZoR Q 200 KRAPKoW|CKA Z
LlsTWĄ REWIZ. ZELlWo
ZASUWA oBSŁUGl RĘCZNEJ ZoR Q 250 KRAPKoWCKA Z
LlsTWĄ REWZ. ZELlWo
R ZAPORO\AA/ PROSTY Q 32 NR 422R PlOO STAL
5OGH

UWA KL|NoWA oWALNA KoŁNlERZoWA Q 50 NR 043
P25 STALIWO
LOWE USZCZ STAL
KL|NoWA
oWALNA KoŁNlERZoWA Q 100 NR 043
19
P25 STALIWO
USZCZ STAL
UWA KLINOWA oWALNA KoŁNlERZoWA Q 200 NR 043
20.
P25 STALIWO
LOWE USZCZ STAL
UWA KL|NoWA oWALNA KoŁNlERZoWA Q 150 NR 043
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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32

WOR ZAPoRoWY GRZYBKoWY KoŁNlERZ.PRosTY Q 40

NR 2,I5 P16 ZELIWO

1B

21

szt

6

szt

2

szt

2

szt

2

szt

2

szt

5

szt

5

szt

I

szt

9

szt

3

szt

3

szt

4

szt

2

szt

2

szt

2

szt

2

szt

3

szt

14

szt

6

szt

I

szt

UWA KL|NoWA PŁASKA KoŁNlERZoWA Q 100 NR 111

R 215 P16 ZELIWO

szt

1

16 ZELIWO

l

9

iIość

UWA KL|NoWA PŁASKA KoŁNlERZoWA Q 600 AMG
6-1 PNlO ZELIWO SZARE
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P25 sTALlWo WĘGLoWE USZCZ
22.

23.

24

25

26

27

28.

29

30

31

32.
33.

34

35
36
37

ZASUWA KLINoWA oWALNA KoŁNlERZoWA o 100 NR 055
P25 sTALlWo WĘGLoWE
ZASUWA KL|NOWA PŁASKA AMG.ZK'I6 F4 = AMG'ZK16-1 Q
5OO PNlO L-350 TEMPERATURA ROBOCZA 15OST.C ZELIWO
SZARE
ZASUWA KL|NOWA PŁASKA AMG.ZK16 F4 = AMG'ZK16-1 Q
'100 PN16 L-190 TEMPERATURA RoBocZA 150ST.c ŻELlWo
SZARE
ZASUWA KLINOWA PŁASKA AMG.ZK16 F4 = AMG.ZK16-'1 Q
150 PN,16 L-210 TEMPERATURA ROBOCZA 1sOST.C ZELIWO
SZARE
ZASUWA KLlNoWA oWALNA KoŁNlERZoWA AMG'ZK,I6 F5
= AMG.ZK16-2 Q 150 PN10 L-350 TEMPERATURA ROBOCZA
15OST.C ZELIWO SZARE
ZASUWA KLlNoWA oWALNA KoŁNlERZoWA AMG'ZK16 F5
= AMG.ZK16-2 Q 100 PN16 L-300 TEMPERATURA ROBOCZA
150sT'c ŻELlWo SZARE
ZASUWA KLlNoWA oWALNA KoŁNlERZoWA AMG.ZK'I6 F5
= AMG.ZK16-2 Q 150 PN16 L-350 TEMPERATURA ROBOCZA
15OST.C ZELIWO SZARE
ZASUWA KLlNoWA oWALNA KoŁNlERZoWA AMG'ZK16 F5
= AMG.ZK16-2 Q200 PN16 L-400 TEMPERATURA ROBOCZA
15OST.C ZELIWO SZARE
ZASUWA KLINOWA KoŁNlERZOWA AMG.ZK2S TN =
AMG.ZK25-10 Q 150 P25 Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZONYM
T.MAX 250c STAL|Wo WĘGLoWE
ZAWÓR ZAPoRo\^^/ Q 50 NR 218 P25 GRZYBKoWY
KoŁNlERZoWY PRoSTY sTALlWo WĘGLoWE WYKoNANIE
STANDARD
ZAWÓR BEzPlECzEŃsrwn Q 50 NR 774P St2502P P40 DO32 STAL|Wo WĘGLoWE
ZAWÓR KULoWY KoŁNlERZoWY DP-2K Q 1oo Pl6 1sosT'c
STAL|Wo WĘGLoWE RoZBlERALNY
KUREK KULo\^^r KoŁNlERZoWY WK3A DN ,150 Ps 16
ROZBI ERALNY ZELIWO SZARE
ZASUWA KLINoWA KoŁNlERZoWA Q 100 sPKlB P100
STAL|Wo WĘGLoWE
ZAWÓR ZWRoTNY KLAPo\^^r KoŁNlERZoWY AMG.s4o Q
150 PN-40 T.MAX 4OOC STALIWO WĘGLoWE
ZAWÓR ZWRoTNY KLAPoWY KoŁNlERZoWY AMG.S4o Q
250 PN-40 T.MAX 400c STAL|Wo WĘGLoWE

3

szt

I

szt

4

szt

4

szt

4

szt

4

szt

5

szt

I

szt

2

szt

4

szt

3

szt

2

szt

,|

2

szt
szt

szt
2

szt

38.

ZAWÓR KULoWY ZKAM Q '1oo P16 sTALlWo SToPoWE

6

szt

39.

ZAWÓR KULoWY ZKAM Q 15o P16 sTALlWo sToPoWE

4

szt

2

szt

10

szt

10

szt

8

szt

6

szt

2

szt

2

szt

ZASUWA KL|NoWA KoŁNlERZoWA
ZELIWO SZARE
ZAWÓR ZAPoRoWY GRZYB Ko\^^/
41
NR 215 P16 ŻELlWo SZARE
ZAWÓR ZAPoRoWY GRZYBKoWY
42
NR 215 P16 ZELIWO
ZAWÓR ZAPoRo\^^/ GRZYBKoWY
43
NR 215 P16 ZELIWO
ZAWÓR ZAPoRoWY GRZYBKoWY
44
NR 215 P16 ZELIWO
ZAWÓR ZAPoRoWY GRZYBKoWY
45.
NR 215 P16 ZELIWO
ZAWÓR ZAPoRoWY GRZYBKoWY
46.
1OO NR 215 P16 ZELIWO
40
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Q B0 NR 1.l3 P16

KoŁNlERZ.PRosTY Q

15

KoŁNIERZ'PRosTY Q 20
KoŁNlERZ'PRosTY Q 25
KoŁNIERZ.PRosry Q

50

KoŁN|ERZ.PRoSTY Q Bo
KoŁNl ERZ. PROSTY Q
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KoŁN|ERZ Z SZYJKĄ oKRĄGŁY "z" Q' 15 P16 STAL
WĘGLoWA
KoŁNlERZ zszYJKĄoKRĄGŁY "z" Q25 P16 STAL
48.
WĘGLoWA
KoŁN|ERZ zszYJKĄoKRĄGŁY ''Z'' Q 50 P16 STAL
49
WĘGLoWA
KoŁN|ERZ z szYJKĄoKRĄGŁY ''Z'' Q 80 P16 STAL
50.
WĘGLoWA
KoŁNIERZ zszYJKĄoKRĄGŁY "z" Q' 150 P16 STAL
51
WĘGLoWA
KoŁNIERZ PŁAsKl STALoWY Do PRZYSPAWAN|A DN 100
52
47

PN'10;16

53

KoŁN|ERZ PŁAsKl STALoWY Do PRZYSPAWAN|A DN 50 PN
10;16

ZASUWA KLINoWA oWALNA KoŁNlERZoWA Q 150 NR 043
P25 sTALlWo WĘGLoWE USZCZ STAL
ZAWÓR ZWRoTNY GRZYBKoWY KoŁNlERZo\^^/ ZZG-J-K Q
55 150 PN-25 TEMPERATURA PRACY -20+350C STALIWO
WĘGLoWE
ZAWÓR ZWRoTNY KLAPo\^^r KoŁNlERZoWY AMG'S25 Q
56
1OO PN-25 T.MAX 4OOC STALIWO WEGLOWE
ZAWÓR ZWRoTNY KLAPoWY KoŁNlERZoWY AMG.S2s Q
57 '100
PN-25 T.MAX 250 C STAL|Wo WĘGLoWE
ZAWÓR ZWRoTNY KLAPo\^^/ KoŁNlERZoWY AMG.S2s Q
58.
200 PN-25 T.MAX 400c sTALlWo WĘGLoWE
54

30

szt

30

szt

'15

szt

12

szt

I

szt

100

szt

50

szt

10

szt

3

szt

10

szt

5

szt

5

szt

59.

ZAWÓR KULoWY KoŁNlERZoWY Q 32 sTALlWo WĘGLoWE

2

szt

60.

ZAWÓR KULoWY KoŁNlERZoW Q 40 STAL|Wo SToPoWE

2

szt

6'l

ZAWoR KULoWY KoŁNlERZoWY Q 50 STAL|Wo sToPoWE

2

szt

ll. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe:
1. oferowany przedmiot zamówienia musi byc fabrycznie nowy.
Pod pojęciem fabrycznie nowego' Zamawiający Żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot
zamowienia, do skompletowania ktÓrego uzyto wyłącznie materiałÓw nowych, czyli takich, ktÓre nie były
remontowane, regenerowane i używane.
2. Wyroby będące przedmiotem zamÓwienia muszą spełniac wymagania aktualnie obowiązujących norm i
przepisow mających zastosowanie dla danego wyrobu, co musi zostać potwierdzone w deklaracji
zgodnoŚci.
3. oferowany przedmiot zamówienia musi byc oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego
wy ro bu oraz id entyfi kato rem g raf iczny m wytwÓrcy.

4. oferowane wyroby są przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładow gÓrniczych
zagroŻonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego - jezeli dotyczy.

5' oferowany przedmiot musi być wykonany:
a) Dla pozvciiod 3 do 4 i od 41 do 46- ciśnienie PN16, temperatura Tmax=150oC' Próby i badania wg PNEN 12266-1 Armatura przemysłowa _ Badania armatury _ Częśc1 : PrÓby ciŚnieniowe, procedury badawcze
i kryteria odbioru -Wymagania obowiązkowe. Kołnierze owiercone wg EN 1092'2 Kołnierze i ich połączenia
- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łącznikow i osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze Żeliwne. DługoŚÓ
zabudowy EN 55B szereg 1 Armatura przemysłowa - Długościzabudowy armatury metalowej prostej i
kątowej do rurociągow kołnierzowych _ Armatura z oznaczeniem PN i klasy.

pozvcii od 47 do 51 PN-EN 1092-1: Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury,
kształtek, łącznikÓw i osprzętu z oznaczeniem PN - Częśc1: Kołnierze stalowe typ11, typ12; wg DlN 2632,
DtN 2633, DtN 2634, DtN 2635, DtN 2636, DtN 2637, DtN 2638.
b) Dla

c) Dla pozvcii od 33 do 34 -ciśnienie PN 16, temperatura Tmax=150oC, prÓby ibadania wg PN-EN 12266-1
Armatura przemysłowa - Badania armatury - Częśc1: PrÓby ciŚnieniowe, procedury badawcze i kryteria
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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odbioru - Wymagania obowiązkowe. Kołnierze owiercone wg EN 1092-2 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze
okrągłe do rur, armatury, łącznikÓw i osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze zeliwne. DługoŚÓ zabudowy EN
558 szereg 14 Armatura przemysłowa - Długościzabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do
rurociągów kołnierzowych - Armaturaz oznaczeniem PN i klasy.

d)Dla pozvciiod 59 do 61 - ciŚnienie PN 16, temperatura Tmax=150oC, proby i badania wg PN-EN 12266-1
Armatura przemysłowa - Badania armatury - CzęŚc 1: PrÓby ciŚnieniowe, procedury badawcze ikryteria
odbioru - Wymagania obowiązkowe. Kołnierze owiercone wg EN 1092-2 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze
okrągłe do rur, armatury, łącznikow i osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze zełiwne. DługoŚÓ zabudowy EN
55B szereg '14 Armatura przemysłowa - Długościzabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do
rurociągÓw kołnierzowych - Armaturaz oznaczeniem PN i klasy.
Wvmaoania szczeqółowe d|a pozvcii: 1. 11. 12. 20. 22. 23. 3{. 37. 57

Poz.1-zAsUWA KLINoWA PŁASKA KoŁNlERzowAa

AMG. ZK16-1
Trzpień : niewznoszony
CiŚnienie nominalne : PN10
Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1
Materiał korpusu : zeliwo szare GG25
Pokrywa : Źeliwo szare GG25
Trzpień : stal nierdzewna
Powierzchnie uszczelniające : mosiądz , stal nierdzewna
Typ zasuwy

600 AMG. zK'l6-1PN1o

zELlWo szARE

:

Poz.11 _ Kosz ssAWNY KoŁNlERzowY a 150 AMG.F16 P{0 TEMPERATURA RoBoczA 8osT.c
ZELIWO SZARE GG25
Typ kosza :AMG' F16 lub rÓwnowazny
Korpus : Źeliwo szare GJL 250 l GG25
Pokrywa : Żeliwo szare GJL 250lGG25
Dysk : zeliwo sferoidalne GGG40 /GJS 400
Ciśnienie: PN10
Średnica nominalna : DN'l50
Temperatura pracy: 30 C
Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1
Materiał kosza : stal
Pierścienie uszczelniające : NBR
2-

KOSZ

150

80sT c ELIWO SZARE GG25
Typ kosza :AMG.ZKS
Materiał kadłuba : zeliwo szare GG25
Dysk: zeliwo szare GG25
Uszczelnienie : guma NBR
ZespÓł zamknięcia : płytka dwudzielna
CiŚnienie : PN10
Średnica nominalna : DN150
Temperatura pracy : ś60 C
Kołnierze i ich połączenia wg PN-EN 1092-2:1999

uszcz STAL

Typ zasuwy

:

043 lub rÓwnowazna

Ciśnienie : PN25
Średnica nominalna : DN20O
Materiał korpusu : staliwo węglowe GP240GH
Pokrywa : staliwo węglowe GP240GH
Trzpień : stal nierdzewna
Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1
Temperatura pracy : 30 C
Uszczelnienie siedliska : stal nierdzewna

Paz 2) - TASIlWA Kl
Typ zasuwy

CiŚnienie

:

:

I

OWALNA K oł NlFR7ÓwA o|.tnn NP nĘĘ

055 lub rÓwnowaŻna

PN25

Sekretan Komisji: Marzena Miętus
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Średnica nominalna : DN1O0
Materiał korpusu : staliwo GP240GH
Pokrywa : staliwo GP240GH
Trzpień : stal nierdzewna
Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1
Temperatura pracy : 30 C

Poz. 23 _ ZASUWA KLINOWA PŁASKĄ AMG.ZKI6 F4 = AMG.ZKI6_1 o 500 PN10 L_350
TEMPERATURA ROBOCZA 1sOST.C ZELTWO SZARE
Typ zasuwy : AMG.ZK'I6 F4 = AMG.ZK16_1 lub równowazna

CiŚnienie : PN10
Średnica nominalna : DN500
Materiał korpusu : żeliwo szare GJL 250
Pokrywa : zeliwo szare GJL 250
Trzpień : stal nierdzewna
Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-2
Temperatura pracy : 30 C
Uszczelnienie siedliska : mosiądz
DługoŚć L

-

350

Poz- 3/l - ZAWOR ZAPOROWY O 50 NR 218P25 GRZYBKOWY
WEGLOWE WYKO NANIE STANDARD

PROSTY STALIWO

Typ kosza : 218
Wykonanie : standard
Materiał kadłuba: stal kotłowa P250GH
Grzyb: stal nierdzewna X30Cr13
CiŚnienie: PN40
Srednica nominalna : DN50
Temperatura pracy: 30 C
Uszczelnienie pokrywy : grafit

Medium:woda

Poz. 37 - zAWoR ZWRoTNY KLAPoWY KoŁNtERzovVY AMG.s4o o 25o PN-4o T.MAX 4ooc
STALIWO WEGLOWE
Typ zaworu : AMG. S40 lub równowazny
Ciśnienie : PN40
Średnica nominalna : DN250
Materiał korpusu : staliwo węglowe WcB / GP240GH
Pokrywa : staliwo węglowe WcB / GP240GH
Klapa : staliwo węglowe WcB / GP240GH
Powierzchnie uszczelniające : stal kwasoodporna+1 Bcr
Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1
Temperatura pracy : 30 C
DługoŚÓ zabudowy według PN-EN 558-'l L - 650mm

Poz.57 - ZAWOR
sTALlWo WĘGLoWE

KLAPoVVY KoŁNlERzovVY AMG.S25 o 100 PN-25 T.MAX 250 C

Typ zaworu : AMG. S25 lub rÓwnowazny

Ciśnienie : PN25
Średnica nominalna : DN100
Materiał korpusu : staliwo węglowe WcB / GP240GH
Pokrywa : staliwo węglowe WcB / GP240GH
Klapa : staliwo węglowe WcB / GP240GH
Powierzchnie uszczelniające : stal kwasoodporna+1 Bcr
Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1
Temperatura pracy : 30 C

lll.

Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych
przezZamawiającego _ do złożeniawrazz ofeńą:

1. Wvkaz parametrÓw techniczno - uŻytkowych oraz Wymaganych dokumentÓw przedmiotu zamÓwienia
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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2. oświadczenie dotyczące

przedmiotu oferty iz oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek ( i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładÓw
gorniczych w warunkach istniejących zagroŻen jezeli dotyczy)- zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 5 do

slwz,

3.

4.
5.

6.

Aktualna/y aprobata techniczna lub ceńyfikat wydana/y przez jednostkę upowaznioną
do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzĄącaly, ze dokładnie oznaczone produkty będące
przedmiotem zamÓwienia przeznaczone są do stosowania W budownictwie - dostarczone

aprobaty/certyfikaty muszą dotyczyc wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowejjezelidotyczy,
Kopia ceńyfikatu/certyfikatÓw w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą, potwierdza)ący,Że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamÓwienia mogą
byc stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gÓrniczych - jezeli dotyczy,
Wzor Deklaracji zgodnoŚci wyrobu, według normy PN-EN lso/lEc17050-'1:20'l0 ,,ocena zgodnoŚci.
Deklaracja zgodności składana przez dostawcę' CzęŚc 1: Wymagania ogÓlne'' z normami określonymi dla
poszczegÓlnych zadań,
Karta katalogowa zawierająca co najmniej informacje takie jak zawarte w Świadectwie odbioru 3.1 wg
normy PN-EN 102004:2006 potwierdzające wymagania ZamawiĄącego (między innymi rysunek
oferowanego przedmiotu zamowienia).

.Uwaga:

a)
b)

Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą byĆ waŻne w dniu składania ofert.
W przypadku braku ważnościzłoŻonego Wraz z ofertą certfiikatu na cały okres realizacji zamÓwienia,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ do WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek - Dział Logistyki
Materiałowej, aktualny _ obowiązujący certyfikat. Dostarczony certyfikat musi dotyczyĆ wyrobu
zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
W przypadku wyboru ofefty Wykonawcy, ktory przedstawił dokument, ktÓry stracił waŻnoŚć po wyborze
oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

c)

*-jeżelidotyczy

lV'

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyó wrazz przedmiotem zamówienia:

1)
a)
2|
a)
b)
c)
d)
e)

<
\N\

Przy pierwszej dostawie:
deklaracja zgodnoŚci wyrobu, według normy PN-EN lso /lEc17o5o-'1:20'l0 ,,ocena zgodności'
Deklaracja zgodnoŚci składana przez dostawcę. CzęŚc 1:\Ą/ymagania ogÓlne.

Pzy

kaŻdei dostawie:

dowÓd dostawy (WZ)wraz z numerem zamÓwienia'
Świadectwo odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204:2006,

kańa gwarancyjna,
atest hutniczy dla poz. od 47 do 53,
instrukcja (stosowania, uzytkowania)- jezeli dotyczy

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

str. i.8

Nr sprawv:

PRZZI3120

WEGLOKOKS KRAJ S.A.
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wzór

Formularz ofeftowy - Załącznik nr 2 do SllNZ w weĘi elektronicznej dostępny jest po ktiknięciu na tink
zamieszczony na stronie internetowejw Profilu Nabywcy

FORMUTARZ OFERTOWY

Ęlkonawca
Pelnó nazwa urykonavEy
Forma paatvna

Sle&lba ltvykonau,cy (adres)

łtal
Kod pocztorły. mlasto

Poczta
WoJelvództtto
NIP

REGON

uą.6tnlcy l(on8or{um (cłell dotyczy)
Nazrę

fi rmy /

foema prawr'ir

Adr€s siedzłby

NIP/REGO{

Llder:

NIP;

UCŻestrlił;

NIP

U€'es'rik

NIP:

UcŻesmik

NIP:

REGON:

RE6ON:

REGON:

REGON:

Osoba

A&e' €.mail

lmię i naŻwisko

Telefo.r

pro/.ad'ąca po'Ępoty'nlc
Upo!^B'nłona do 5ldadania

of€ńwaUkJ'

wtctorot$

Ottnbda
l(nr,

srótxr ł<cgrr

t'l.dulbłł:

ll.{iłi' ?a.Jof,y ślQ'ld.U|. 6.n. ,.n.go a(!r'('
wzvńąakuŻotbszenbmp6ĘpoYvaniaoUdzlelerlezamÓ^,i€niawĘ,tie

D6ttr.z!ilgl zarorówpnorryl@r dllwlclorol(s

oleruie'rrywy*ofBnie

przedmbtu zamółYi€ni'

z8odrie

z

fin^,

posaępowantcnlcpubltenc-PrzetortniźugronioonypL|

s.l' t(wl(.Bobrck. Pl.l0tr''" t'ol(t m2:2|qłl,.',...E|-6|.

9ymatantami olreśwmł]FzezZarnawlającetowspecyłlkaalllstofł/chwaruŃórv zamóWi€r|.a

za

€nę:
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częŚć zamówienla ńr
.l.1

Ccn.ledn.

llość

1

zAsUW^ KUNoW^ Pł^s(A Koł.hl|EMo^ł^ Q 600AMG.

VAT

n€tto

K

w.rtotć

w.'tość
brutto

n€tto

I,O00 sŻt.

zl

zl

zl

6,000 szL

zł

zl

zl

a00o

s!r

zl

zl

Żł

Ł000

s't

'ł

zl

zl

2,000

szt

zl

zł

zl

2,000 szt

uł

zt

2l

5.000 szt,

zł

zl

Żł

szt

zł

zt

zAwÓR ZWRoTNY KL^PowY KotNlERzowY AM6sl6 Q
1 00 PN.1 6 L.30o T'MAX 1 50c ŻELfwo szARE

9,000 szt

Żł

zl

2T

zAwÓR zwRoTNY Kt^PoWY KotNlERŻowY
6Q
1. 1 0
'l50 PN.l6 L_400 T.MAX 150c ŻELIwo 5ZARE ^MGs'

9,000 szt

Żł

zl

zl

3,000 sŻt

zł

zl

zł

3,000 szL

rł

zł

zl

{,000 srL

2ł

zl

zl

srt

rł

zl

zl

2,000 sŻt

Źl

zl

zl

szt

zł

zl

zł

2,000 szt

Żl

zł

zł

3,000 sŻt

zł

zl

zl

zK16_1 PNl0

1.2

żEtlwoszAffi

zAsUWA KLlNotĄr^ PIA5K^ KotNlERzow^ Q lco NR

l ' ZAWÓR zAPo'RowY GRzYBKovVY
''' l2 NR 2t 5 pt6 ŻEl'Jwo
1.4

l

KotNlERz.PRosTY Q

ZAWÓR zAPoRoWY GRzYBKowY KotNlERz.PRosw Q
40 NR 215 P16 żEl_Jwo
z^WÓR BEzPlEczEŃsTWA

1.5

1 1

Pi 6 ŻEtJ$lo

oo"50 ŹEuWo szARE

Q80

NR 773P.sl25otP

Pl6

PRoPoRcJoNALNY,sPRĘŻn{owY,z ozwoNEM
wSPOMAGA.tqTOWY,KOLNtERZ.
ZAWÓR BEzPlEczEŃsTwA Q loo NR 773P.sl25o1 P Pt 6

1.6

1,7

Do.63 ŻELWoszAm
PRoPoRcJoNALNY.sPRĘŻYNowY,z
WsPoMAGA.KĄToWY,Koł.NlERz.

DzwoNEM

ZAWÓR zwRoTNY KoŁNlEFu o^/Y GFEvBXowY Q 10o
AMG.GRl ó P16 DoJEDNoKlERUNKoYvEGo PRzEPtYuU
WODY PRZEMYSLOWEJ ZABEZPIECZA INSTALACJE PRZED

PRzEPtYwEM wsTEczNYM ŹEIJWo sz^RE

ZAWÓR ZWRoTNY xoLNlERzo^rY GRZYBXo1ń/Y Q 150

AMG.GRl6 P.l 6 DoJEDNoKlERUNKoWEGo PRZEPŁYvl/tJ
Wooy PPzEMYsLowEJ zABEzPlEczA lNsTALAcJE PRŻED
PRzEPtYwEM wsTEczNYM żEt''wo 5ZARE

1.8

r.9

"' I'

1.r

KSZ SSAWNY KOLNIERZoIIVY Q l50AMG.FI6 pj0
TEMPERATUM RoBocz^ 80sT.c ŹEuwo sz^RE GG25
pNl0

t tf KO6Z SSAWNY KOTNTEEoIM/ Q 1 50
^MG.Z|G
TEMPEMTURA RoBoczA 8o5T.c ŻEuWo
szARE GG25
zAsUWA oBsŁUGl RĘczNEJ zoR Q t 00 KRAPKo^rlcl(A
LlsTWĄ REWE. zE|"lwo

r.1

3

1. r

4 zAsUwA oBsŁUGl RtczNEJ zoR
LlsTwĄ REWE.

zEtMo

Q 1 50 KMPKctWlclq

z
z

zAsUWA oBsŁUGl RĘczNEj zoR Q 200 KRAPKO!'VK|{A z
!.15
LI5TWĄ REMZ. zELrwo
1.1

6

ZASUWA OBSLUG| RECZNEJ ZOR Q 250 KMpKO,fVrCl(A Z
LlsTwĄ REwTz' zEtlwo

1-1

7

z^WÓR zAPoRoWY
P25OGH

r.l8

PRosw

Q 32 NR 422R

Ploo STAL

zAsUW^ KuNovl/Ą owALNA KoLNlERzow^ Q 50 NR 043
P25 sT^uwoWĘGLovl/E Uszcz sT^t

2,000

2,000

ZASUWA KL|NO^/A OWATNA KOTNTERZOWA Q rO0 NR
!.19
043 P25 5TAUWo WĘGtoWE Uszcz STAL

14,000 szL

zl

zl

Żł

l.2o zĄ9UW^ KuNo^rA ow^LNA KoLNlERzoWA Q 200 NR
043 P25 sTAUWoWĘGLoWE Uszcz STAL

6,000 szt

zł

zl

żt

1.21

zAsuwA KUNOW OWATNA KOLNTERZOWA Q 150 NR
043 P25 sT^uwpWĘGLowE Uszcz Mos

9,000 sŻt

zł

zl

zl

1.22

zAsUWA KLlNoW^ oWAtN^ KotNlERzowA Q ł00 NR
055 P25 sTAuWo WĘGLoWE

3.000 szr.

zł

zl

zl

ZASUWA KUNOVVA PTASKA AMG.ZKI6 F4 . AMG.ZKI6.!
1.23 Q 500 PNlo 1.350 TEMPERATURA ROBOCZA rsoST.C
ŻEuwo szARE

1,000 szr.

zł

zł

żl

ZASUWA KUNOW PLASKA AMG.ZK!6 Fłl - AMG,ZKI6.1
1 0O PNr 6 L. r 90 TEMPERATURA ROBOCZA r 505T.C
żELfwo sz^RE

4,000 szt.

zl

4.000 szL

zl

r.24 Q

ZASUWA KUNOWA PLAS(A AMG.ZKI6 F{ . AMG.ZKI6.t
0 TEMPERATURA ROBOCZA 1 50ST.C

r.25 Q 1 50 pNr 6 L.2t
żEUwo szARE

Sekretaz Komisji Marzena Miętus

\N.\

5,O0O

Żl

7l

rl

str. 20

Nr sprawv:

PRZZI3120

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

ZASUWA KTINOWA OWATNA KOLNIENUOWAAMG.ZXI6
1.26 F5 . AMG.ZKI 6.2 Q 1 50 PNt 0 1.350 TEMPERATURA

{,000 szt

zł

zl

zl

ZA5UWA KuNolń/A owAtNA KotNlEnzowA AMG.zX'6
1.27 F5 = AMG.ZKI6'2 Q 100 PNt6 t.300 TTMPERATUM

4,000 szt

2ł

zł

zl

5,000 szt

zl

zl

zl

ZA5UWA l(UNolłA owALNA l(otNlERzowA AMG.zK'l 6
t.29 F5' AMG.Z(I6 2 Q 200 PNl6 t4t)0 TEMPEMTUM
Ro8oczA r sosT.c żELMlo szARE

1,000 szt-

zł

zł

zl

ZASUWA KLINOVTT KOLNIERZCĄIVA AMG.Z(2S TN 1.30 AMG.ZK25-10 Q r 50 P25 Z TMP|ENIEM
NlEWzNoszoNYM T.MAX 250c sTAtlWoWĘGLoWE

2.000 szt

zł

zt

zl

4,000 szt.

zł

zł

zt

3,000 szt

zł

2ł

ul

2,000 szL

zł

zl

zl

szl

Żł

ZT

2ł

2,000 szr"

zl

zł

zl

zAwÓR ZWRoTNY KLAPoWY KoLNlERŻowY AMGs4o Q
t so ptlło t.uAx 4ooc sTALlwo WĘGLowE

8,000 srt

zł

zl

rl

zAwÓR ZWRoTNY KLAPoWY KoLNlERzoWY AMG.s4o Q
25o PN.lo T.MAX 4ooc sT^Llwo wĘGLotł/E

2,000 szt-

zł

zl

zl

RoBocz^ lsosT.c ŹELWo szARE

RoBoczA

r

50sT.c ŻEtMo szARE

ZASUWA KLINOIVA OWALNA (OLNIERZOWA AMG.ZK'6

1.28 F5. AM6.ZKI6.2 Q 1 50 PNl6 L-350 TEMPEMTUM
Ro8oczA l 5o5T.c żELIwo szARE

zAPołowY Q 50 NR Ż18 P25 GRzYBl(owY
KotNlEEolvY PRo5TY sTALlwo WĘGtoWE

z^wÓR
1.31

WYKONANIE STANDARD
1.32

z^wÓR 8EzP|EczEŃsTwA

oo.32 sTALfwo wĘGLoWE

Q 50 NR 774P sl25o2P P4o

z^v!ÓR XULo!\rY KotNłERŻo\,r|/ oP.zK Q 1oo

'"-'
'' t sost.c stłtlwo \łĘGLol^rE RozBlEMLNY
l

34

1.35

.

:.

''''
. .'"
'

Pl6

KUREK XULowY KoŁNlERzowY WK3A DN 1 50 Ps 1 6
ROZBIERALNY ZEI.JWO SZARE

zAsuwA KuNoil/v xotNlERzo\

fA Q 100 spKtB

STAUWOWTGLOWE

1,000

pl00

r.38 z^wÓR XULolvY zlGM Q 1oo P16 sTAul^ro sToPowE
1

39

ZAWÓR KuLo/vY

zlilM

'* ifrl,:ixlr*,^

'l
Q 50

P

r

6 sT^uwo sToPoWE

KoLNlERŻonrAQ80 NR t l3 Pl6

zł

zl

zł

4,000 szt

zł

zl

Żł

2,000 szt-

zl

,ł

Żł

szt

rl

Żt

zl

szt.

zł

zł

zl

8,000 szt

zl

zł

zł

ąo00

zł

Żł

zl

zl

Żl

ZAWÓR zAPoRoWY GRzY8KowY KotNlERz.PRoEry Q
1.41
1 5 NR 21 5 P16 żE[Jwo sz^RE

'10,000

z^wÓR zAPoRoll/y GRZYBKoWY KoLNlERz.PRGw Q

.l0,000

l"'_
d)
t.43
1.44

20NR2l5Pl6Ż€uwo

ZAWÓR z^PoRoWY GRZYBKowY KoLNlERz.PRosw
25 NR 215 Pr6 ZETJWO

Q

zAwÓR zAPoRowV GRzYBKowY KotNl€Rz.PRo6TY

Q

50NR2t5P16ZEUWO

szt_

l"-,Ę zAWÓn zAPoRoWy GRzYBKowY KotNlERz.PRosw Q

ą000 szt'

ZAWÓR zAPofiowY GRzYBKowY KoLNlERz.PRsTY Q
l00 NR 215 P16 ŹEllwo

2,000 szt-

zl

zł

zł

30,000 szt-

zl

zł

zl

30,000 szt.

Żł

zl

zl

80NR215Pl6ŻELJvł,o

1.46

1.47
r 48

KotNlERz z szYjlq oXRĄGŁY'z"

wĘGLowA

KotNlEu z

słJlq oKRĄGŁY

"z'

Q'5 P!6

STAL

Q 25 P!6 sT^L

WĘGLoW^

1.4q

KotNlERz z szYJKĄ ol(RĄGŁY'z' Q 50 Pl6 sT^L
WĘGLoWA

!.5o

KoŁNlERz z szRKĄ olGĄGtY
WĘGLoWA

'z'

Q 80

Pl6 STAL

''''t, wqctowł

KoŁNlERz z szYJKĄ oKnĄGŁY'z" Q 150 Pl6 STAL

.
.
'

..
"

1.53
1.q4

KotNłERz PtAsKl sT^LovVY Do PRZY5PAWAN|^ DN 100
pr.l ro:16
KoŁNlERz PtAsKl 5TALoWY Do PRzYsPAwANl^ DN 50
PN 10;1 6

zAsuwA KLlNowA owALNA

KOTNTERZOWA Q 150 NR

043 P25 sT^uwowĘGLowE Uszcz STAL
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6.000 szt

!

'ł

I

5,000 szr.

zl

zł

Żl

l

2.000 sŹŁ

zl

zl

zl

8,000 szt-

Żł

zł

2l

00,000 sŻt-

Żł

zł

zł

50,000 szr.

Żł

zł

zł

10,000 szr.

zł

zł

zl
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ZAWÓR zwRoTl.iY GRzvBXo/tIY xott{lERzourY zzc'J"( Q
1.55 l50 PN_25 TEMPERATURA PRACY -2oł350c sT^Lrwo
WĘGLowE
1.56

zAwÓR ZWRoTNY KLAPoWY KoLNlERzowY AMG525 Q
t 00 PN.25 T.M^x 400c sTALlWo wĘGtowE

('

q

ZAWÓRZWRoTNY l(APoWY KolNlERzovvY
PN.25T.MAX 25o c sTALMto wĘGto^/E ^MGs25

''''' loo
!.58

ZAWÓR ZWRoTNY XLAFoWY KoLN|ERZoWY AMGS25 Q
200 PN.25 T.MAX400c sT^Llwo WĘGtovt E

1s9 zAwÓR KULottlY

Koł.NlERŻc}tvY Q 3Ż sTALWo

słfJ#r*

Kot'NlERzo\,vY Q 40 sTALWo

'..o
1.61

z^wÓR XULotfY KoŁNlERzowY Q 50 sTALlwo

WĘGLoWE

STOPOWE

3,000 szt-

l

zl

zl

0'000 sŻt"

zł

zl

zl

5.000 szt-

2ł

Żl

zl

5,000 szt

:ł

zt

zł

2,000

szt

zł

2l

2l

2,000

izt

zl

2ł

zl

1000 szt

rł

zł

zł

Rrrcm w.rtośĆ Częacl nr t

Lączna wartośćoferty netto
Łączna wartośćof€rty brutto

1.

1)

2)

ośwladczam,że Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku oferty wspólnej kaŻdy
Wykonawca składający ofertę wspolną:
podałem cenę ofeńową oraz stawkę jednostkową, ktÓra zawiera wszystkie koszty, ktÓre będą
poniesione w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,
akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynagrodzenia należnego

na podstawie umowy, ktory wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu

przez Za mawiającego.
oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SlWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich,
oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określonew Załączniku nr 1 do SIWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,
zapoznałem się z wyciągiem
Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ s.A.,
ogÓInymiwarunkami realizacji dostaw ()WRD) _ Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamÓwień
oraz lnstrukcją dla WykonawcÓw, zamieszczonymi na stronie https://dostawcv_weqlokoks.coiq.bizl,
za mÓwien ia potwierdzo n ego

3)

4)
5)

6)
7)

z

orazŻe w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy

z ww. lnstrukcją'
2

oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku ofeńy wspÓlnej kaŻdy
Wykonawca składający ofertę wspÓlną, spełnia warunki udziału w postępowaniu okreŚlone w SlWZ oraz
nie zachodzą wobec niego podstawy wyklucz enia z postępowania określone w SlWZ.

3

oświadczenie podmiotów składających wspólną ofeńę:
oświadczam w imieniu Wykonawcow składających ofeńę, Że w przypadku zawarcia umowy na
wykonanie przedmiotu zamÓwienia, \Ąłkonawcy składający wspolną ofeńę będą ponosic solidarną
odpowiedzialnośc za n iewykonan ie lu b n ienalezyte wykonan ie zobowi ązania.

4.

oświadczam,że jestem związany ofertąprzez okres 60 dni

Sekretaz Komisji: Manena Miętus
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Załącznik Nr 3 do S|WZ

WYKAZ PARAMETROW TECHNICZNO - UZYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
zAMoWl ENIA, SPEŁN lEN lA WYMAGAŃ PRAWNYC H, WYKAZ zAŁĄczoNYcH DoKU MENToW
PoTWI ERDzAJĄcYcH SPEŁN lAN l E PFŻEZ oFE RoWANE DoSTAWY WYMAGAŃ oKREŚLoNYcH
PRzEz zAMAWIAJĄGEGo
dotyczy: Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla potrzeb Węgtokoks Kraj S.A. KWK Bobrek
Piekary w roku 2022 (gr. mat. 291-6). nr sprawy: PRZZ3120)

-

Nr pozycji formularza ofertowego
(jeŻeli to konieczne wykaz sporządzić oddzielnie dla każdej pozycji formularza ofertowego)

A. Parametry

tech n iczno-użytkowe oferowanego pzedm iotu zamówien ia :
1. CzęŚci zamienne będące przedmiotem zamÓwienia sąprzeznaczone do stosowania w podziemnych

wyrobiskach zakładÓw gorniczych zagroŻonych wybuchem metanu i pyłu węglowego- jezeli dotyczy.

2'

Częsci zamienne stanowiące przedmiot zamówienia muszą byÓ fabrycznie nowe, kompletne, wolne od
wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

B.Załączone oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przezZamawiaiącego do złożeniawraz z ofeńa:
'1. oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy iż oferowany wyrob spełnia wymagania prawa polskiego i Unii

Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładow
gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻeń zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 5 do SlWZ.(jeŻeli

2'

dotyczy)

Aktualna/y aprobata techniczna lub certyfikat wydana/y przez jednostkę upowaznioną do ceńyfikacji
przedmiotu zamÓwienia, potwierdzającaly, ze dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem
zamÓwienia przeznaczone są do stosowania w budownictwie - dostarczone aprobaty/ certyfikaty muszą
dotyczyc wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej_ jeŻeli dotyczy,

)Nazwa pliku

...

3. Kopia

certyfikatu/certyfikatow w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą, potwierdzający,ze dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamÓwienia mogą
byc stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gÓrniczych _ jezelidotyczy,
FNazwa pliku ...

4'

Wzor DeklaracjizgodnoŚciwyrobu, według normy PN-EN lso/lEc17050-1:2010,,ocena zgodnoŚci'
Deklaracja zgodnoŚci składana przez dostawcę' Częśc1: Wymagania ogÓlne''
z normami okreŚlonymi dla poszczegÓlnych zadań,

)Nazwa pliku..

5. Karta katalogowa zawierająca co najmniej informacje takie jak zawarte w Świadectwie odbioru 3.1 wg
normy PN-EN 102004:2006 potwierdzające wymagania Zamawiającego (między innymi rysunek
oferowanego przedmiotu zamÓwienia).

FNazwa pliku

...

G. oświadczenia:
1

.

oŚwiadczam, Że oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza
praw majątkowych osÓb trzecich' W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek

roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym

z

naruszenia przez zaoferowany przedmiot

zamowienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własnościprzemysłowej, zobowiązuję się do
poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztÓw i wydatkow z tym związanych, wliczając w to
koszty zapłacone przezZamawiającego narzecz osob trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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LOKOKS KRAJ S-A

oświadczam, Że wyrÓb oferowany jako rÓwnowazny spełnia wymagania określone przez
ZamawiĄącego

W

Załączniku Nr

1 do S|WZ

-

dotyczyl nie dotyczy (odpowiednie skreślic)'

3.

oŚwiadczam***

1)
2)
3)

przedsiębiorstwa lub posiada wańoŚc gospodarczą),
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufnoŚci'

Że informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące tajemnicą
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisÓw Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r.poz 19'13 t.j.) tj' spełniają łącznie trzy warunki:
informacja ma charakter
(techniczny, technologiczny, organizacyjny

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnoścobjęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad.'1...

4d.2...
4d.3..
***

-wypełniĆ jeżeli dotyczy

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Dotyczy: postępowania pn.

ośWlADczEN l E WYKoNAWGY

Działa1ąc w imieniu

NlP

[

Wykonawcy

.''.'.

[nazwa/firma],

...'...]niniejszym oŚwiadczam,Że'.

1) w stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

- nie

zachodzi przesłanka wykluczenia

z

postępowania określonaW art.

7

ustawy

z

dnia

13 kwietnia 2022 r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na IJkrainę

oraz słuŻącychochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz' U' z 2022 r. poz.835);
- nie istnieje zakaz udzielania zamÓwienia okreŚlony w ań. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 20221576

z dnia

B kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego środkÓw ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
- nie są podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym, niŻ te określone powyzej;

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

wyrobow

pochodzących lub ktore zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

imię, nazwisko i podpis osoby
umocowanej do reprezentacji \A/ykonawcy
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Załącznik Nr 5 do S|WZ

oswlADczENlE DoTYczĄcE PRZEDMloTU oFERTY

-)

Wykonawca, a W przypadku oferty wspolnej Pełnomocnik:
(pełna nazwa i adres)*

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

Posiadane dokumenty, odniesienia

2

oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy iz oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiejw zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnycń wyrobiskach zakładÓw
gÓrn iczych w wa ru n kach istn iejącyc h zagroŻen-(jeżel i dotyczy
)
oŚwiadczam, Że przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w opakowaniu ):

U

jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.

lub

zwrotnym

tj.:

(jeżeli d otycz y Wy pełn i a Wy ko n awc a o kre ślaj ąc

ro d z

aj

op a

kow

a n i a)

UWAGA! W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie
opakowanie, jako opakowanie jednorazowe
zwrotnych odbywa się na koszt Wykonawcy.

3.

-)

god

n

ie

z obowiązujący

m

i przepisam i prawa

-j eż e l i d otycz

y.

w razie potrzeby naleŻy wypełnić dla każdej pozycji (zadania) oddzietnie)
zaznaczyć odpowiednio dla oferowanego wyrobu

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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z

**)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

Miejscowośc

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWCY

oŚWADczENlE WYKoNAWGY WSPoLNIE UBIEGAJĄGEGo
slĘ o zAMoWlENtE

1)

oŚwiadczam, Że:
nie jestem w stanie likwidacji lub upadłościalbo jestem w stanie upadłościlub likwidacji oraz o ogłoszeniu
upadłościzawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu ,a u(ład nie pizewiduje

zaspokojen ia wierzycie i popzez kwidację majątku u padłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo
zalegam
uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚć za wykonanie przedmiotu zamÓwienia.
l

2)

3)

li

z

Wypełnia każdy z Wykonawców wspóInie składających ofertę'

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawc

yI

członka konso

rcj u m

oŚWnDczENIE WYKoNAWCY- dane do umowy

1.

\Ąłkonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy VĘkonawca składający
ofeńę wspÓlną oświadcza. że:

!

jest czynnym* podatnikiem podatku od towarow i usług ijest uprawnionym do wystawiania faktur,

lub

!

jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarow i usług.

* - wybrać właściwąopcję i niepotnebne
skreślić

2. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy \Ąfukonawca składający

status

ofertę wspÓlną oświadcza. że posiada
.... przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z2021 r'
poz. 424 t.j.).

3'

Wykonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku ofeńy wspolnej kazdy Wykonawca składający
ofertę wspolną oświadcza. że jego właściwymuzędem skarbowym jest :

(

nazwa Urzędu Skarbowego i adres )

4' osoba odpowiedzialnaza

realizację umowy (w tym reklamację

i

badania kontrolne)ze strony \A/ykonawcy

Pan/Pani
Nr telefonu

5

E-maildo obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik Nr 8 do S|WZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

KOKS KRAJ S.A.

Umowa
zawarta w

dniu

..

'. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: ,,Umowa''):

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka Akcyjna

,41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną

y Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy ł wpisaną do Krajow-ego Rejestru sąoowego lgjgstru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000955885, NlP 653-000-48-65, REGoN zioosąóss,
BDo 000012274,wysokoŚc kapitału zakładowego: 173'321.ooo,0o zł opłacony w całości,zwanąw treŚci
Umowy ZamawiĄącym, W imieniu i na rzecz ktÓrego działają
2.

a
Firmą:

zarejestrowaną W
... pod numerem KRs .
.., będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
identyfikacyjny NlP ''.
.... wysokośćkapitału zakładowego , REGON
......... PLN.,
zwaną w treściumowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działaią:
1.

2.

$ l.Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1. ProtokÓł końcowy potwierdzającywynik postępowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieooraniczgnego pn.: dotyczy: Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych oli potrzeu
Wę-gLokoks Kraj S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2022 (gr. mat. 291_6).) nr sprawy: enzzlstżo1
2. oferta złoŻona przez Wykonawcę.
3. Specyfikacja lstotnych Warunkow ZamÓwienia (slWZ)'
g 2. Pzedmiot umowv
'1. Przedmiotem umowy-jest: dotyczy: dostawa zasuw i zaworÓw przemysłowych
dla potrzeb Węglokoks Kraj
S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2022 (gr. mat, 291-6).

2. \Ałkonawca oŚwiadcza, Że świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ.

3. Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym w ofercie
\A/ykonawcy.

1'
1)
2)
2.
3.

4.

WańoŚc umowy nie przekroczy:

WartoŚć netto .......... '.......'.zł,
stawka VAT _ zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizacji umowy'
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr...... do Umowy
Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osób trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofeńą. W przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw
autorskich, praw własnościprzemysłowej lub know- how pzez przedmiot zamÓwienia, \Ąłkonawca
zobowiązuje się przystąpiĆ do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego, a takze
ponieśćwszystkie koszty ztymzwiązane, wliczającwto kosztyzapłacone przezZamawia1ąego narzecz

osÓb trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.
Wańośćumowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamÓwienia prowadzonego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ S.A., w tym lub aukcji elektronicżnej (art.70
kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy do mag_azynów
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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na

czas transportu oraz koszty opakowania
oznakowania towaru.
Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy'
Zamawia1ący, pomimo dochowania nalezytejstaranności, z uwagi na charakter prowadzonejdziałalności
nie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowana faktyczna wańość
umowy netto będzie nizsza od wartościnetto umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek
wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częściumowy.
W sytuacjach powodujących koniecznośc odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \AĄlkonawcy,
ZamawiĄący obciązy \ĄĄlkonawcę kosztami transpońu w wysokości poniesionej pzezZamawiającego.
Dla określenia iloŚci oraz terminu dostaw, ZamawiĄący składać będzie Wykonawcy stósowne
zamÓwienia. UwaŻa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamÓwień Wykonawcy
przez Zamawiającego:
w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Pońalu Dostawcy), lub
przesłanie zamowienia faksem, lub
przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
W przypadku przekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamowienia publikowane będą w ,,Pońalu
Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne
dostarczeniem zamÓwienia. operacja ta połączona jest z
automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamÓwienia na wskazany przez
Wykonawcę w złoŻonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie adres poczty
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiający jest uprawniony do doręczenia \Ąłkonawcy zamÓwień nie pÓzniej niz w ostatnim dniu
obowiązywania umowy'
10. Suma wartościzamowień wystawionych przezZamawiającego nie moze przekroczyĆwartoŚci umowy.
Wartoścodebranego towaru, ktorą zapłaciZamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceny
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia' Do ww. cen zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury' Faktury niespełniające wymagań
okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będą akceptowane przez Zamawiającego,
12. Faktury za realizaĄę przedmiotu zamÓwienia \AĄkonawca wystawiac będzie Zamawiającemu W terminie
Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem

5.

nie przewidzianego do zwrotu

i

6.
7.

1)
2)
3)
B'

z

9.

wynikającym z właŚciwych przepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia
potwierdzonego przez magazyn Zamawiającego
13. Fakturę naleŻy wystawic na:
WĘGLoKoKs KRAJ s.A., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek i przesłać na powyższy adres.
14' Faktury naleŻy wystawiac na adres wskazany w zamÓwieniu oraz przesłaÓ na adres wskazany

15'

w zamowieniu.

Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawieraĆ numer umowy' pod którym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonymprzezZamawiającego oraz numer
zamÓwienia.

16' Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposob
rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposÓb zgodny z nazewnictwem stosowanym
w Polskiej Klasyfikacji WyrobÓw iUsług (PKW|U) lub kodem CN, ponadto nazwa towaru na faktuize
17

'

powinna byc zgodna z nazwąasortymentu określonegow umowie i zamÓwieniu.

\A/ykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust. 12, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.

18. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłaÓ na adres wskazany w porozumieniu.

19. Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. \Ałklucza się stosowanie zaliczek
i przedpłat.

20. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze,

21. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pieruvszej kolejnoŚci na poczet
naleŻności głÓwnej wskazanej w tytule przelewu (art. 451s 1 Kc nie stosuje się)'
22. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko iwyłącznie

23.

na fakturach.

Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego nazłoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy ijest mozliwa tylko iwyłącznie poprzezzłoŻenie Zamawiająóeńu

faktury korygującej.

24. Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (naleznoŚc głÓwna, naleznośc uboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlnoŚci zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem
niewazności.

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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25. Wykonawca zobowiązanv jest do umieszczenia na kaŻdej fakturze informacji o następującej

26'
27.

treŚci:

,,Rozporządzanie wierzytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węgtokoks Kraj S.A.".
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia
do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niz w terminie płatnościfaktury pienvotnej.
ZamawiĄący jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia pzez
Zamawiającego o potrąceni u.

28. Strony ustalają jako datę zapłaty puez Zamawiającego datę obciązenia rachunku
Zamawiającego.

29' Naleznościwynikające

z

bankowego

i

realizaĄi umowy, w tym odszkodowawcze odsetkowe nie mogą byÓ
przedmiotem zastawu ani innej formy obrotu (np. cesja, sprzedaz), zgodnie z art. 509 kc, bez piśdmńej

zgody Zamawiającego.

30. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu

podmiotÓw,

wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnośc wobec
ZamawiĄącego za realizację przedmiotu umowy.
31. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych nalezności jak i zobowiązań odbywac się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj. .....
..'...''.. Rozliczenia
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizaĄi umowy odbywac się będą W ramach
ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a dokon ana przezZamawiającego zapłata na
zecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu naleznego
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. - (jeŻeli dotyczy)
32. W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają,
Że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych nalezności jak
i zobowiązań odbywaĆ się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawicielem \Alkonawcy
określonymW ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi
Wykonawcami z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgoonien, bez
udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz okreŚlonego
w ofercie i/lub umowie przedstawiciela \Ałkonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotów
będących Wykonawcamiz tytułu naleŻnego wynagrodzeniaza realizację przedmiotu umowy.
33. Zamawiającv oŚwiadcza, ze:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 ooo 48 65,
2) jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urzad Skarbowv w Warszawie
ul. Alojzeqo Felińskieqo 2A. 01-513 Warszawa.
3) posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935 tj.)
34. Jezeli ktorakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistńiónia
zmiany.
35. W przypadku zmiany właściwychurzędÓw skarbowych Zamawiającego i/lub \A/ykonawcy, kaŻda
ze Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni
od daty jej dokonania.

36. Zamawiający oświadcza, Że będzie realizować

płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, lzw. split payment.
37. Numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi być rachunkiem
38' dla ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.
2021.2439t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
39. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy \A/ykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktorym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa

40'

1)
2)
3)
4)

(Dz. U. 2021.po2.1540 t.j.).
Przedmiot zakupu moŹe zostaÓ sfinansowany przez wybranego pzez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego. W takim przypadku \Ą/ykonawca pozostanie zobowiązany względeń Zamawiającego
w zakresie:

obowiązkÓw wynikających z rękojmi i gwarancji,

obowiązkÓw w zakresie dostawy, montazu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie obsługi

przedmiotu umowy,
Wymaganych warunkÓw technicznych

i jakoŚciowych przedmiotu umowy,
odpowiedzialności z tyt' kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązkÓw,
o których mowa powyzej na warunkach izasadach okreŚlonych w postępowaniu/umowie
41. Wykonawca oŚwiadcza, ze:
a) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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b)

lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarow i usług

42. Wvkonawca oświadcza, ze jego właŚciwym urzędem
43' Wvkonawca oŚwiadcza, ze posiada status
z dnia 8 marca 2013

44.

skarbowym jest ''.

...''. przedsiębiorcy w rozumieniu

ustawy

r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz'U.

2021.424 t.j.).
Strony zobowiązane są niezwłocznie informowaÓ drugą Stronę o kazdejzmianie statusu, o ktorym mowa

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

45' W przypadku opoznień w płatnościachkwestia
odrębnych negocjacji.

regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem

46. Strony przewidują moŻliwoŚc zmiany umowy poprzez obnizenie cen jednostkowych

materiałÓw

wskazanych w załączniku nr .....' do umowy. Zmiana umowy w tym zakresie moze nastąpic w formie
pisemnego aneksu do Umowy lub poprzez złoŻenie przez \A/ykonawcę jednostronnego pisemnego
oŚwiad czen ia Zamawia1ące

1'
2.
3'
1

2

m u.

s 4 Termin obowiazvwania umowv
Umowa obowiązywac będzie od dnia
Zamowienie nie moŻe byc doręczone pÓŹniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy
Termin realizaĄi dostaw - ......'..od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną'
$ 5 Gwarancia i postepowanie reklamacvine
Wykonawca udziela na przedmiot zamowienia gwarancji na okres: ... ' miesięcy ticząc od daty dostawy
.

przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkachZamawiĄący przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty
za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłuzony o okres
postępowan ia reklamacyjnego.

J-

4
5

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoŻy \Afukonawcy
pisemną reklamację. \Ąłkonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyc i udzieliÓ Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi

czy reklamację uznaje i wskazać sposob jej załatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego po
dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przezZamawiającego reklamacjido \A|końawcy'
Po stwierdzeniu koniecznoŚci wycofania z uzytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną
przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc, w terminie do 3 dni
roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych

W przypadku uznania

zgodniezzapisamigl0.

6
7

8.

1

1)

2)
3)
2.
3.

I

2
3)

4)

W przypadku rozbieznoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moŻe zlecic wykonanie
badań specjalistycznej jednostce badawczej.
W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca' ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone przez Zamawiającego
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami s 10.
\A/ysokoŚc kosztow badań okreŚli kazdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostaĆ objęty nową gwarancją na takich samych zasadach
jak przedmiot umowy.
$ 6 Badania kontrolne
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie jego zgodności z
deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakościowymi oraz wydanymi
certyfikatami przez:
akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobÓw, lub
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencjiwydane przez jednostkę uprawnioną do
certyfikowania wyrobow, uprawnione do badania towarÓw stanowiących przedmiot umowy.
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarow objętych kontrolą.
Pobranie probki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty
zawiadomien ia Wykonawcy d rogą faksową lu b elektron iczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,

numerze dowodu dostawy pańii materiałów lub wyrobu lub częŚci zamiennych maszynlurządzen
podlegających badaniom kontrolnym,
magazynie, w ktÓrym zostanie pobrana prÓbka towaru,
terminie pobrania próbki do badań kontrolnych i jej wielkoŚci wskazując jednoczeŚnie Jednostkę, ktÓrą
zlecono ich przeprowadzenie.
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Za oznaczenie i zabezpieczenie

4'

reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania probki towaru

do badań kontrolnych, w sposÓb uniemozliwiający ingerencję osÓb trzecich odpowiada Zamawiający
tj.: Kopalnia, w ktÓrejzostanie pobrana prÓbka towaru.
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbki towaru do badań oraz jejoznaczenia
w dogodny dla niego sposÓb.
Ękonawcy iZamawiającemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym organizowanym
i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓĘ mowa w ust. 1'

5. Z pobrania próbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokoł zawierający,
co najmniej, informacje okreŚlone w ust. 3, ktÓry podpisują:
1) Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel Wykonawcy umowy.
6. ProtokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryginał zatrzymuje
7.
B.
9.

Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy pobieraniu prÓbek towaiu
do badań.
W przypadku nieobecności przedstawiciela \Afukonawcy przy pobieraniu probki towaru do badań,
protokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo
wn ies ie n ia zastrzeŻeń dotyczących s posobu jej pobiera n ia.
Przekazanie prÓbki do badań jednostce wymienionej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, iloŚć i nazwę przekazanego do badań towaru oraz nazwisko i imię osoby
odbierającej prÓbkę do badań'
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa w ust. 1 opinii

stwierdzającej niezgodnoŚc próbki towaru z Wymaganiami okreŚlonymi w ust. 1, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną '
'l0. W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w ust. 9:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie okreŚlonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w iloŚci rÓwnej wielkości nierozchodowanej dostawy, o ktÓrej
mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami $ 10, z zastrzezeniem

2)
3)
4)
5)

ust. 1 1,
\ĄĄlkonawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zuŻytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego badania oraz ich pzeprowadzenia iwydania
opinii,

Zamawiającv moze zleciÓ, powtorne badania kontrolne prÓbki tozsamego towaru z losowo wybranej

dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,

Wykonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtornych badań, o ktÓrych mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia iwydania opińii,
niezaleznie od uzyskanych wynikÓw,
dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa W

1

do

ust.
mogą stanowic przesłankę
odstąpienia od umowy
po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą pańię towaru.

z

przyczyn

leŻących

11. Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transportem i na jego koszt.

12' W przypadku ujawnienia' potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktorej mowa
w ust' 1, wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego zmagazynu oraz podjęciu
przezZamawiającego decyzji

o

demontazu iwytransportowaniu towaru

z

dołu kopalni, kosztimi

wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawionej przezZamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztÓw'
13. W czasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w uzgodnionym
z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunkÓw techniczno - organizacyjnych oraz zgodnoŚci
procesu realizaĄi umowy z posiadanymi przez \A/ykonawcę ceńyfikatami.
14. W audycie, o ktÓrym mowa w ust' 13, oprocz upowaznionych przedstawicieli Zamawiającego mogą

uczestniczyc, na zaproszenie Zamawiającego, rÓwniez przedstawiciele akredytowanej jednostki

ceńyfikującej.

2'
3.
4.
5.
6.

g 7. Obowiazki Wvkonawcv
\Ałkonawca zobowiązany jest dostarczyc przedmiot zamÓwienia zgodny ze złoŻonąofeńą.
Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
w terminach okreŚlonych w zamÓwieniach w godzinach od 06.00 do 13'00, chyba, ze uzgodniono lnną
godzinę dostawy. Towar winien zostac wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym
dla danego rodzĄu towaru isposobu przewozu.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym i na koszt własny
do WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek _ Piekary, Ruch Bobrek .
Towar winien byc oznakowany W sposÓb umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadow niebezpiecznych powstałych
w wyniku procesu produkcjiz materiałÓw dostarczonych przez Vllkonawcę. Koszty odbioru powyzszych
odpadow ponosi \A/ykonawca.

7

9.

Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podać Wykonawcy do wiadomości pisemnie,
faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienła' \A/ykonawca winien w
ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zając stanowisko, co do brakow w towarze'
JeŻeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał za

10

Z

8

niedostarczony.

chwilą rozpoczęcia realizaĄi dostaw, \Ą/ykonawca zobowiązany jest dostarczyc do magazynu
Zamawia1ącego z kazdą pańią wyrobow sporządzone W języku polskim dokumenty, potwierJzające
s pełn ien ie przez przedm iot dostawy wy maga ń okreŚlonych pzez Zamawiającego
:

Przy pierwszej dostawie:
'1) deklaracja zgodnoŚciwyrobu, według normy PN-EN
lSo /lEc1705O-1:2010,,ocena zgodnoŚci.
Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. CzęŚÓ 1: Wymagania ogolne.
Przy każdei dostawie:

1)
2)
3)
4l
5)

dowÓd dostawy (WZ)wraz z numerem zamÓwienia,

Świadectwo odbioru 3.'1 wg normy PN-EN 10204:2006,
kańa gwarancyjna,

atest hutniczy dla poz. od 47 do 53,
instrukcja (stosowania, użytkowania) - jezeli dotyczy

Wykonawca zobowiązanv jest do sporządzania w Pońalu Dostawcy WĘGLOKOKS KRAJ S.A' dowodów
dostaw oraz dołączania wydrukÓw do kazdej realizowanej dostawy.
10 Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
11
\Ąłkonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na własny koszt.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną o mozliwoŚci odbioru opikowarr
w terminie:

1) do 60 dniod dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań - jeżelidotyczy

2) do 1B0 dniod dnia przyjęcia towaru _ dotyczy bębnÓw po linach, kablach i przewodach - jeŻelidotyczy
12' JezeliWykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o możliwoŚci odbioru opakowań zwroinyóh,

1)
2)

1'
2.

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
B)

nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:
dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby \Ą/ykonawcy na koszt Wykonawcy, zgodnie z cennikiem

przewoŹnika,

unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.
$ 8.

obowiązki Zamawiaiąceqo

Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamÓwień, ktÓre będą podpisywane lub przekazywane
podpisu (w przypadku zamÓwień elektronicznych) przez osoby upowaznione ze śtrony
Zamawiającego.

?".

ZamÓwienie winno okreŚlaÓ:
identyfikatoryumowy,
sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia,
datę i numer zamówienia,
przedmiot zamÓwienia,
iloŚci ijednostki miar,
ceny jednostkowe netto,
ogólną wartoŚc netto zamÓwienia,
termin realizacji zamÓwienia,
miejsce dostawy.

9)
3. Ze strony

Zamawiającego osobą odpowiedzialną

za

w zawartej umowie lub branzysta sporządzający zamÓwienie.

realizację umowy Są osoby wymienione

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

1)

S 10. Karv umowne iodszkodowania
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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a)

b)

Wysokości '10% wartoŚci netto niezrealizowanejczęŚci umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania lit. b iiit.
c w zakresie zamÓwień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,
w wysokoŚci 10% umownej wańości netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w niezrealizowanej częŚci
zamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamowienia z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada
W

Wykonawca,

c)

d)
e)

2
a

b)

2

3

W wysokoŚci 0,2% umownej wartoŚci netto towaru określonego kaŻdorazowo

w zamÓwieniu,
nie dostarczonego w terminie zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy

czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚci 0,5%. W przypadku definitywnego
braku realizacji zamowienia lub jego częŚci, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowńa
rÓwna jest wartoŚci niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamÓwienia lub jego
9zęściuznaje się w szczegolności oŚwiadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamÓwien-ia
lub jego częścioraz sytuację, w ktorej kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zómÓwienia lub
jego częŚci osiągnie wartoŚĆ niezrealizowanego zamÓwienia lub jego części.
w wysokoŚci 0,2% wartościnetto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki w
jejrozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o ktÓrych mowa w 5 ust' 3,
$
w wysokoŚci 0,2o/o wańości netto podlegającego wymianie towaru za kaŻdy dzień zwłoki (w przypadkach
określonychw $ 5 ust. 5 lub 7 orazw$ 6 ust. 9 pkt 1),
ZamawiĄący zobowiązuje się zapłaciĆ Wykonawcy kary umowne:
w wysokości 10% umownej wartości netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo W niezrealizowanym
zamÓwieniu' gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada
Zamawiający,
w wysokoŚci 0,1o/o umownej wartoŚci netto zamÓwionego i nieodebranego z winy ZamawiĄącego towaru
za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opóznienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamowienia, Zamawiający uprawniony jest do
nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych iloścodpowiada iloŚci towarÓw z dostarczenień ktorycn
Wykonawca się opÓŹnia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany za cenę wyŻsząod cóny
wynikającej zwiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciązy \A/ykonawcę roŻnicą pomiędzy óeną, pó
jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie'
Zamawiający niezaleŻile od zastrzeŹonych kar umownych ma prawo domagania się od \Ąrlkonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wańoŚci faktycznie poniesionych strat oraz uiraconycń
korzyŚci.

4
5
1)

2)
3)
t).

W przypadku wystąpienia okolicznoŚci uzasadniających naliczenie kar umownych, Wezwanie do zapłaty
stanowiÓ będzie nota księgowa
Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:
datę dostarczenia pańiitowaru do magazynuZamawiającego, wpisanąprzez magazyniera do dokumentu
dostawy lub innego dokumentu zawieĘącego wszystkie informacje niezbędne óla dokumentu dostawy,
potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub

datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego' potwierdzoną pisemną

$ 11. odstapienie od zamówienia

1

1

2
3)

4)
5)
2.

3.

W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, ZamawiĄący moŹe odstąpic od realizacji

zamÓwienia

z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami $10 ust.1
pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatzenia reklamacji,
otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany partii towaru,
co do ktÓrej \A/ykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z$ 10 ust.1
pkt 1 lit. d, osiągnie '10% wańoŚci reklamowanego towaru,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie z 10
$
ust.1 pkt 1 lit. e' osiągnie 10% wartoŚci reklamowanego towaru,
nabycia pzezZamawiającego u innego kontrahenta towarÓw, w ilościwyspecyfikowanejw niezrealizowanym
zamÓwieniu, z ktÓrych dostarczeniem \Ąłkonawca się opÓznia.
odstąpienie ZamawiĄącego od realizacji zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie \Alkonawcy
ZamÓwienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dla pzekazywania zamówień uwaza się
za skuteczne.
Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamÓwienia po uzgodnieniu między Wykonawcą
aZamawia1ącym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

N'\\\

informacją

Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy, lub
datę dostarczenia przez \Ą/ykonawcę partii towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,
potwierdzoną w sposÓb opisany w pkt. 1.
Za naliczanie kar umownych, o których mowa w ust' 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branżysta
jed nostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwien ie.
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$ 12. Odstapienie od umowv
Zamawia1ącemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) w przypadku naruszenia
przez \Ą/ykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagroŻenia bezpieczeństwa mienia
Zamawiającego lub zdrowia, zycia pracownikÓw. Prawo to Zamawiający moze wykonywac w ciągu 30 dni
od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniu przez Wykonawcę przepisÓw prawa skutkujących
powstaniem wlw zagroŻeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z

tytułu wykonania częściumowy.

2.
1)

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)
w przypadku:
utraty przez \A/ykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci objętej
przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania'

Prawo to Zamawiający moze wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomościo
zaistnleniu tych okolicznoŚci'''
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, określonego W odrębnym oŚwiadczeniu, W
przypadku:

1)

ograniczenia produkcji lub reorganizaĄiw jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących

mozliwoŚc wykorzystania uwolnionych środkÓw produkcji

do samodz
2)
3)

ie

l

n

ej rea izacj i przez Zamawiającego świadcze ń objętych
l

u

lub

mową'

potencjału ludzkiego

zmian w strukturze organizacyjnej ZamawiĄącego, skutkującej tym ze Świadczenie objęte umową nie
moze byĆ zrealizowane

niewykonywania

lub

nienalezytego wykonywania zamÓwienia

Wykonawcy , przy czym za:

z

przyczyn lezących

po stronie

b)

niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji
umowy w całościlub w częŚci,
nienalezyte wykonywanie zamowienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposob niezgodny ze
sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamÓwienia jest
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.

1

Wykonawca

2

osobowych przeM,tarzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami prawa a w szczególności
z ustawą zdnia 10 maja 201B. o ochronie danych osobowych (Dz.lJ.2019.1781 t'j.zdnia 19.o9.2o19)'
orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
\Ąłkonawca i Zamawiający zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez
polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących
przefuarzania i ochrony danych osobowych.
\Alkonawca i Zamawiający oświadczają,Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamówienia/umowy znająprzepisy dotyczące ochrony
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawniające do przetwarzania danych

a)

i

$ 13. Ochrona danvch osobowvch

Zamawiający zobowiązani są do ochrony udostępnionych danych osobowych, w związku z

realizaĄą dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych

i

technicznych Środków ochrony danych

z

3

4

osobowych.

Wykonawca i Zamawiający oŚwiadczĄą, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskan e w związku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia illub realizacja umowy zostaną wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niezbędne do jej realizacji, a po tym
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy.
$ 14 Przetwarzanie danvch osobowvch
Zgodnie zart' 13 ust.1 iust.2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2o161679zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetvlazaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95t46ME

(ogÓlne rozporządzenie

Zamawiający informuje,
1)

o

iz:

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

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ s'A. z siedzibą
Piekarach Śląskich (41-940) przy ul' Gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 173 321000,00 złotych opłacony w całoŚci, podatnikiem
od towarÓw i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65,
REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.wegtokokskraj.pt,

w

zwany dalej Administratorem.

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

e)

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych W WĘGLoKoKs KRAJ s.A

adres 4'1-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod(Eweolo kokskrai.pl, tel. 32 718 16 67
Przebltarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantów,
właŚcicieli lub pracownikÓw Wykonawcy.

Dane Wykonawcy są rowniez pzetv,tazane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleŻnoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. '1 lit. f) RoDo'
Pzebltarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego Wynikającego w szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku dochodowym
od osob tizycznych 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 \Ąłkonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą powyzszych
celÓw. Administrator może udostępniĆ dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradzŃ'ta. Dane \A/ykonawcy będą rowniez udostępniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przebuarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetvvarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamowienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przeMvarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
\A/ykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ S.A.: adres; 4'l-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tet.32 118 16
67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna,iŻ
przehtttarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

s15

N adzór WV nikaiacv

z zarzadzenia ś

koweoo

W trakcie real izacji zamowienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisow prawnych
zakresie ochrony Środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla \AlVkonawcow obowiązującej
w WĘGLoKo KS KRAJ S.A. zamieszczonej na stronie https://dostawcy-weglokoks.coig.bizl.

w

g 16. Zasadv etvki

Wykonawca oraz Zamawiający nie moze naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub

1)

2)
2.

1.

2'

3'

zaniechanie) przepisow obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takŻe pracownikÓw,

przedstawicieliWykonawcy oraz innych osÓb działających w jego imieniu lub na jegorzecz iodnosi się
w szczegÓlnoŚci do zachowań, ktore mogą prowadzic do:
popełnienia przestępstw określonych w ań. 16 ustawy z dnia 28 paŻdziernika2002 r. o odpowiedzialności
podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary (Dz.U' z 2O2O r., poz. 358 z pÓż. zm),
popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. 22020 r. poz.1913).
\Ąłkonawca oraz Zamawiający winien zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli' Gwarantują i zobowiązująsię, ze nie wręczały i nie wręczą Żadnei darowizny lub prowizji;
jak rÓwniez nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi
drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania i/lub umową.

s 17. Ochrona taiemnic orzedsieb iorcv. zachowanie ooufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W związku z wykonywaniem Umowy
ido niewykorzystywania ich w jakimkolwiek in nym celu niŻ okreŚlony W Umowie, atakŻe
do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich
przez Strony w innym celu niz przedm iot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie
obowiązywan ia lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane
będące przed miotem bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnoŚci ą Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy czym \Ą/ykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich

dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową
Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przeMvarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraŻnej
zgody Zamawiającego nie mogą byc przez Wykonawcę' jego pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby, za
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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ktore \A/ykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚc, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani tez
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mU przez
ZamawiĄącego, ktora:
była zgodnie z prawem znana \Ą/ykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana pzez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalnew następujących
sytuacjach:

1)

Wykonawca może W razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi W realizaĄę niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw;

2)
3)
6.
7.

8

I

Wykonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
Wykonawca moŹe ujawniać informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust' 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się, Źe wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawiającego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całości,o ile nie wynika to z innych postanowień
Umowy, a jednocześnie nie słuzy do jej realizacji, zzastrzeŻeniem ust' 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych Środkow technicznych iorganizacyjnych

zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
n ieupowazn ionym dostępem, uszkodzen iem i/lu b n ieu prawn ioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przezktorąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
$ 18. Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (D2.U.2019.7 42 t.i.).

1

2

a)
b)

c)
4,
5.

ia

łac przy zach owan u n alezytej sta
i

ra n

noŚci.

Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlności:
klęskizywiołowe np. poŻar, powodŹ, trzęsienie ziemi itp.,
akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp',

powaŻne zakłÓcen ia w funkcjonowan iu transpońu,
Strony zobowiązująsię wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej tnruania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

Jezeli okolicznoŚĆ siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania przeszkody. Zmiana termińu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
$ 20. Nadzór i koordvnacia

1

Ze strony ZamawiĄącego osobą/osobami

':n|1"u:-:-1":lf

2

iil

upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi

za

nadzÓr nad

":#i"

osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją
i terminowościądostaw jest:
.. tel.
. . . .. .. e- mail ...
Ze strony \At!konawcy osobą/osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją

:':*l

::uo 'jo

"1

,Lil
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$ 19. Siła vwższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezelijej
realizację u n iemozliwiły okoliczności siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdazenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdz

c.

z dnia

:

:
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E-mail do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo
3

)

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

w zakresie osÓb odpowiedzialnych

W. związku

z

a Ukrainą, Wykonawca oświadcza, ze stosuje się do obowiązu1ąóyóh przepiśow prawa wprówadzająbycń
sankcje nie wspÓłpracuje
podmiotami objętymi sankcjami, czy teŻ w zakresie, ktÓry' jest
objęty sankcjami. Nadto Wykonawca oŚwiadcza, ze ani on sam, ani zadón członek jego zarządu, óni'tez
jego beneficjenci rzeczywiści nie są objęci sankcjami. W szczególnoŚci \ĄĄlkonówia oświadcza, ze
stosuje się do:
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie pzeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę orazsłuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. lJ. z2022 r. poz.ebs);
rozpouądzenia Rady (WE) nr 76512006 z dnia 18 maja 2006 r' dotycżącego środkÓw ogianiczających
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji RosjiwoóeJUkrainy;
rozporządzenia Rady (UE) nr 26912014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ŚrodkÓw ograniczających w
odniesieniu do działań podwazających integralnoŚc terytorialną, suwerennoŚć i niezaleznoŚc u(raińy luo

i

a)
b)

c)

g 21. Postanowienia dodatkowe

sytuacją, jaka zaistniała na skutek wopy pomiędzy Federacją Rosyjską,

z

im zagraŻa)ących;

d)
2.

3

4
5

6.

rozporządzenia Rady (UE) nr B33l2014 z dnia 31 lipca 2O14 r. dotyczącego środkÓw ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
Wykonawcy oŚwiadczają,
zachodzi wobec
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 słuŻącycnocńonie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z202J r' poz.835)oraz nie istnieje zakaz udzielania zamówienia określony w ań' 5k
Rozp-orządzenia Rady (UE) nr 20221576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządźenia (UE)
nr 83312014 dotyczącego ŚrodkÓw ograniczających w związku z działaniami ńosji destjoilizującymi
sytuację na Ukrainie.
\Ą/ykonawca oświadcza, ze wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamÓwienia) wyroby nie pochodzą,
ani nie zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.
Wykonawca oŚwiadcza, ze nie są podejmowane wobec niego inne prawem przewidziane środki o
charakterze sankcyjnym niz te określoneW ust. 1.
Jezeli którakolwiek z okolicznoŚci zawartych w powyzszych ust. 1-4 stanie się nieaktualna, wÓwczas
Wykonawca zobowiązują się niezwłocznie powiadomiÓ o iym Zamawiającego za pośrednictwem poczty
e-mail, nie pÓzniej niz w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okolicźnoŚói.
Niezaleznie od podstaw odstąpienia od Umowy okreŚlonych w jej treści,Zamawiającv uprawniony jest
do odstąpienia od Umowy w całościlub częściwprzypadku, gdy-zajdzie co na.1mńió;'jednaz ponŹśzych

Że nie

okolicznoŚci:

a)

wobec \Ań7konawcy zajdzie co najmniejjedna z przesłanek wykluczenia z postępowania określona w art.
7 ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (bz. U' z 2022 r.

b)

wobec Wykonawcy zaistnieje zakaz udzielania zamÓwienia okreŚlony w ań. 5k Rozponądzenia Rady
(UE) nr 20221576 z dnia B kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rózporządzenia (ue1 nr 833t2O14
dotyczącego ŚrodkÓw ograniczających w związku z działaniami-Rosji desiabilizującymi sytuację na

c)

wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamÓwienia) wyroby pochodzą lub zostały wywiezione z
Białorusi lub Federacji Rosyjskiej;
\Ąkonawca nie stosuje się do obowiązujących przepisow prawa wprowadzających sankcje w związku
z wojną pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą lub wspÓłpra cuje z podmiotańi óoptymi sónkcjami,'czy
tez w zakresie, ktÓry jest objęty sankcjami'
wobec Wykonawcy podejmowane są inne prawem przewidziane Środki o charakterze sankcyjnym niz te

d)
e)
7

'

1.
2.
1)

z

poz.835);

Ukrainie;

okreŚlone w ust. 1'
Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o ktÓrym mowa
w ust. 6, w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez niego wióozy o okoliczności stanówiącej
podstawę odstąpienia'

$ 22' Postanowienia końcowe
Ewentualne Sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji
bezpośrednich'
Zamawiający zastrzegasobie prawo do wskazania terminu realizacjidostawy pÓŹniejszego niz okreŚlony
w umowie:
w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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2)
3.
4.

5.

6.
7.
B.

po przekazaniu zamÓwienia, dla zamowień przekazywanych drogą elektronicznąpoprzez informację o
zmianie terminu realizacjizamÓwienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niz pierwotny termin realizaĄL
W kazdym przypadku moŻliwa jest zmiana terminu realizaĄi zamÓwienia po przekazaniu oŚwiadczenia
Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e- mailem.
W przypadku braku mozliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
przezsąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego'
Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie czynnoŚci związane z koniecznoŚcią bezpoŚredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ S.A. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji,
doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a także wszystkich czynnoŚci związanych z
wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLoKoKs KRAJ S.A. wynikających z zawieranej umowy,
kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej nadzÓr nad
realizaĄą umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego

od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniaĆ w jakiejkolwiek formie
pracownikÓw WĘGLOKOKS KRAJ S.A' przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizacją Umowy.

Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynnoŚci, ktÓre
na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia
od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego
wiedzy o powyzszych okolicznościach.
W sprawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważnościformy pisemnej w postaci aneksu
do umowy, zzastrzeŻeniem $ 3 ust' 45.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu

ze

Stron.

Załącznik do umowy: Załącznik nr 1
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