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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIEN !A

Zamawiaiący:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka Akcyina

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowani * Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem
KRśoooo955885; wysokosi rapitiłu zakładoweg o: 173 321 000,00 PLN opłacony w całości
NIP: 653-000-48-65;
REGON: 270034633;

nr rejestrowy BDO 000012274
res strony nte rn etowej : www'weq lokoks kra i. pl
Sposob końunikowania śięz Wykorlavvcami został określony w dalszej częŚci SIWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 .
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcv-weqlokoks.coig.biz
Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofeńowego (adres
platformy EFO) : https://efo. coiq. bizl
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lnformacje podstawowe:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest Y -trv^qie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem lJdzietania Zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ s'A'
w datszój częściS|WZ Regulaminem zzastrzeŻeniem postanowień SIWZ.
'*an-ym
z
Wycióg Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust.1, dostępny jest dla Wykonawcow na stronie
internetowejWĘGLOKOKS KRAJ S.A. w Profilu Nabywcy.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między.Zamawiającym a
wyłonawcimi, w szczególności składanie ofeń oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się
pźy użyciu śiodków kómunikacji elektronicznej. ofeńy wraz z załącznikami sporządza się
w postalielektronicznej iopatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym'
Szczegółowy sposób siładania ofeń na platformie EFo jest dostępny na stronie:
https://efo.coio. bizlindex/pomoc/doku mentacia
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1,

mowieniajestzakresemszacunkowymokreślonymprzez

starannoŚcią. Zamiwiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci
jnarat<ter
prowadzonej działalnoŚci, nie zapewnia realizaĄi zamÓwienia w pełnym
z uwagi na
zakresie.
Zamawia1ącego

ź nalezytą

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarÓw W ramach
po.'".egotnycn pozyó;i asońymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
z zastrIeŻeńiem, ze óałkowita wartośĆ dostaw nie przekroczy wartoŚci umowy oraz, Że ceny
jednostkowe poszczegÓlnych pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie. lloŚci wynikające
z rzeczywistyih potrzeb Zamawiającego zostaną określone w zamówieniach.
zamaiia1ący dopu"'c'" mozlir]vóse składania ofeń częściowych na poszczegolne pozycje
asortymeniowe, kiore wyszczegolniaZałącznik Nr 2 do SIWZ. \Ąłkonawca moŻe złoŻyĆ ofeńę na
dowolna pozycie z cześcl zamówienia.
Składana oferta winiń ooffióińÓ cały zakres rzeczowy i ilościowy pozycji' Liczba pozycii
wynosi:10.
jedną lub więcej
źamawiający przewiduje mozliwośćzłoŻenia ofeńy przez jednego \A/ykonawcę na
pozycji.

Zańawiający po przeprowadzeniu tego postępowania nie zamierza zawrzeÓ umowy ramoweJ.
ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofeń wariantowych.
żoodnie z ś7 Reou|aminu ('.Procedura odwrÓcona'') Zamawiaiacv w ninieiszvm 0ostepo,Y..aniU
vch ofeft, a nastepnie .doKona.ogenv kwalifiKa,cii
ia podstaw wvkluqzenia-i spełnięnia warunkgW
vzei'oc.eniona ti. zawiera nainizsza cenę lub
ofeń.
ocenv
krvteriów
innvch
oraz
cenv
bilans
naikorarstnieiszv

opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamowienia jest:
Dostawa węży wysokociśnieniówych, nieokutych dla potrzeb
Piekary w 2022 roku (gr. mat. 251-8).
Sekretarz Komisii: BZ

WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek_
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1

KRAJ

2.

uŻytkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry technicznookreŚla Załącznik Nr 1 do slwz.

!V.
1.
2'
3.
4.

Termin realizacji zamówienia

5.

VVymagany okres gwarancji:
-miesięóy

6.

Zamawiającego,
_ lstotne postanowienia
Pozostałe wymagania gwarancji określono w Załączniku nr 9 do S|WZ
do umowY.

l

wymagany okres gwarancji'

Umowa obowiązywaĆ będzie: od daty zawarcia do 31 :12.2022 roku,
Zamówienie nie moze byc doręczonapóźniej niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy'
zamówieniami wynikającymi
dostaw odóywaÓ' się będzie śukcesywnie zgodnie

Realizacja
z zeczywistych potrzeb

z

Za mawiającego.

na
Wymagany termin realizaĄi dostawy: óo 30 dni od daty wysłania zamowienia drogą elektronic_znąDostaw
Realizacji
Warunki
ogÓlne
tj.
Regulaminu
zasadach ot<reslónycn w'Załączniku nr 6 do

(owRD).

-

minimum 12

licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
o terminió przeprowidzenia aukiii .ęlektronicznei Wvkonawcv zostana poinformowani na
etańie zaproszenia do udziału w aukcii.

V
L

2.
1)

a)

b)

c)

oferta ostateczna uzyskiwana jest spoŚrÓd złoŻonych ofert:
w drodze aukcii elektronicznei:
zamaqaacy moze pzeprowaozic aukcję elektronicznąjeŻeli do postępowania zostanązłoŻone co
najmniej'2'oferĘ ńie podlegające odzuceniu' W tyń przypadku aukcja elektroniczna zostanie
jest
prźeprowadzona pod aore.jń https://lain3_weglokoks.coig.bizl. Wykonawca zobowiązany
elektroniczne.
Auk9je
zalogowac się pod powyŻszym adresem w systemie
Zaiawiający-w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny.
Wymagania sprzętowe:
- komputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
- przeglądarka nternetowa:
. Microsoft Edge,
. Mozilla Firefox 3.5 lub wyŻsza,
- włączona obsługa JavaScript i obiektów ActiveX'
lnformacje dotycżące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału
i

d)
e)

0
2)

3.

w aukcji.

Do auńcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni \ĄĄlkonawcy, klorzy nie spełnią warunkÓw udziału
w postępowaniu lub ich ofeńa podlega odrzuceniu.
przyjmuje się
W'przyijadku Wykonawcy nie biorącógo udziału w aukcji elektronicznejjako ostateczną
złoŻoną ofertę.

Komisji Przełargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw
najkorzystniejszą ofeńę - bez względu na ustalony
realizói1izamÓwienia'z tnryt<onjwcą, ktÓry złoŻył
-oopilszcźa
sie prz
wczeŚnĘ sposÓb uzyskańia ceny ostateóznej.
potalaukcyinv)
pisemnei, telefonicznej. faksowei, elektronicznei(np.'.mail,
Órzenia a u kcj i, o e z p rzy czy n ezącyc h
ffi ar' bl ącly' astr' ę
jest
o terminie rozpoczęcia nowej aukcji
wadą.
* szcrególnósci po .1ógo strońie aukcja obarczona
l

i l

ZamawiĄący powiadomiw sposob okreŚlony w SIWZ.

W sprawach dotyczących przebiegu aukcji, a w sz-c?e9ótn.ości obsługi funkcjonalnej portalu
nańzy kontaktowae śięz o'peratońm auxćii t1. cotc s.A., ul. Mikołowska 100,40'065 Katowice,
1gl. +48
el ektron

vl.
I

1)

32 757 4444 lib poprzez formulan iontaktowy zawarty w zakładce kontakt na stronie
i cznego form ularza ofertowego.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków.
o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegac się \AĄlkonawcy, ktÓrzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia to znaczy'.
Wykon"*"y, ktorzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń
jest krÓtszy - w tym
w postęfowaniu o udzielónie zamÓwienia, a jeŻeli okres prowad.zenia działalnoŚci
niezbędnym do
w
zakresie
dostawy
dwie
ot<resie,'wykonali/ wyróńu1ą wykonali/ wyt<onują co najmniej
i
doŚwiadczenia
wykazaniaspełnienia warunku posiadania wiedzy
.

Sekretarz Komisji: BZ
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zakres dostaw potwierdzający zdolnośćWykonawcy do należytego wykonania zamÓwienia
przedmiot
Zamawiający uwaŻa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym
jak
dostawy
przetargu,
rownieŻ
przedmiotem
,ą7ngyyle,niai, ti. zarowno dostawy materiałÓw tożsamych z

Za

materiałow rodzajowo podobnych, tj. . dostawv wszetkieqo rodzaiu węŻv nieokutvch.
2. Sytuacji ekonomicznej

i

finansowei, to znaczy"

uzyskali przychod netto w jednym roku obrotowym
a)
' pro*idr"nia
diiałalnoŚci jest krÓtszy niz jeden

strat'' pozycja Przychod netto ze

w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli o'kres

tyń -okresie, na podstawie ,,Rachunku zysków i
sprzódazy produktÓw, towarów i materiałow lub PrzychÓd netto ze
ro-t<

;

w

produktÓw, towarÓw i materiałow.
sprzedaży
'
Zamawlający
w przypbax, *yko'rr*"ow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
potwierdzających
dokumentow
podstawie
innych
na
doko'na wervtiraói sytuacji ekonomiczn"jwinonr*cy
przychody za okres jak w zdaniu poprzednim'
w prrypraku wykonar"o* prród"tawiających wartośćuzyskanych przych-odow w walutach obcych
zamawii1ący aoxona przeliczenia wykazanej xwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego
dnia roku,- ktorego przychody dotyczą, a W przypadku przychodÓw uzyskanych w bieżącym roku wg
ofert.
średniego kursu-NB'P ógłoszónegó ania poprzedżającego dzień, w ktÓrym upływa termin składania
określona
została
warlość
ktorych
dostaw,
Aby był-o moŻliwe dokoianie przóticzenia' wartoŚciwykonanych
w walutach obcych, nateŻy je wyszczegolnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.
W przypadki, gdy rol<'onrotowy iie pokrywa się z '1okiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przelicze'nia wsxaźane1 kwoty wg- Średn'iego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku

'

obrotowego.

b) znajdują śięw sytuacji finansowej zapewniającejwykonanie zamÓwienia;
Nie2al'e'ga)Ązuńzczóniem pooatxow, opłat luti st<łaóet< na.ubezpieczenia społeczne izdrowotne z wyjątkiem
3)'
' przypadlow,
goy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie na raty zaległych
płainościlu b wstrzyman ie w całoŚci wykonan ia decyzji właŚciwego organ u,

4)
.i

Nie znajdują się w stanie:

''go)ie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
likwidaiji,
przewidż:ane zaspokojenie wierzyóieli przez likńidację- majątku_wykonawcy 'lub sąd zarządził likwidację
(Dz.U. z2021
majątku w trybie żrt. sgz ust' 1 uśtawyz dnia 15 majj 2015 r' - Prawo restrukturyzacyjne
.

b)
S)
6i
3.
a)

1588 t.j.),

wyjątkiem wykonawcy, ktÓry po ogłoszeniu upadłoŚci zawarł układ zatwierdzony
przez likwidację
prawomocny111 pośt"no'ieniem sądu,lezeli układ nie [rzewiduje zaspokojenia wierzycieli
z dnia28
1
ustawy
ust.
366
art.
w
trybie
majątku
majątku upjołeto, chyba, ze sąd iarr.Ąaził likwidację'jego
1521t'j),
(j.t.
z2022poz'
Dz'U.
tutódo 2003 r. - Prawo upadłościowe
zamowienia'
Dys'ponowania odpowiednim potencjaibm technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przez
Zamawiającego
określone
przedmiotu
zamÓwienia
do
się
siełniają wymagania odnoszące
w Załączniku nr'1 do slWZ.
Niezależnie od podstaw wykluczenia określonychw Regulaminie udzielania zamówień w Węglokoks
Kraj S.A. oraz ślwz,Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
upaołosói

za

co do ktoreg o zachodzi jedna z ponizszych okolicznoŚci,. okreŚlona w ań. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
oraz służących
2022 r' o szczególnych rózwiązaniach w źakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na .U'krainę
tj.:
ochronie tezpńczórtsfua naiodowego (Dz' U. z2022 r. poz.B35), dalej zwana ,,Ustawą''
w wykazich okreŚlonych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 76512006 dnia 18 maja
- Wykonawcę wymienionego
-Środkow
ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Alełsandrowi
2006 r. dotyczącego
i
Łukaszence i nibtórym urzędnikń z gijłórusl (zwanego dalej ,,Rozpo.rządzeniem nr 765/2006'')
w
ograniczających
Środkow
w
sprawie
r'
2014
17
marca
z
dnia
Rozporządzeniu ńady'(UE) Ni 26912014
lub im
odniesieniu oo o'iań'ń'pJ*uź"ń"vórl integralnoŚć terytorialną, suwerennoŚci niezaleznośćUkrainy
decyzji
na,listę
wpisanego
albo
nr
zaÓnolą''),
(zwanego
dalej
zagraŻających
,,Rożporządzóniem
Tf:9:]i'ie
* śpra*ió wpisu na lisi=ę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o ktÓrym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
ustawy z dnia 1 marca 2018 r'
- Wvkonawcę, ktorego 'beneficjóntem' rzeczywistym W rozumieniu
je^st osobą
(D1,U.
ii,ii"i*ir-irłaniu piraniu pieniódzy oraz finańsowaniu terroryzmu
4022 r. poz.593 nri 6-5_5)
albo
26912014
i
Rozporządzeniu
765t2OO6
wymienioną w wykazach'ot<re3lońycn w Rozporządzeniu nr
wpisana
została
ile
r',
o
2022
24
lutego
dnia
od
rzeczywistym
*'pi'"ną na listę tuo oęoącą takim beneficjentem
ktÓrym mowa W
na listę na poos\awie d""V'ji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającąo zastosowaniu środka, o
art. l pkt3UstawY;
- Wykonawcę, ktÓrego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 wr'
o rachunkowoŚci (bz'. |J' z 2021 ,' po..'' żli, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
jednostką
Rozporządzeniu nr 76512006 i Rozporządzeniu nr 26912014 albo wpisany na listę lub będący taką
Sekretaz Komisii: BZ
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rs

b)

wpisu na listę
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r', o ile został wpisany na listę na pod.stawie decyzji w sprawie
pkt
3
Ustawy;_.
w.ań..'l
mow?
o
ktÓrym
rozstrzyga;icą o zastosowaniu Środka,
_
(UE) nr
wouec'xjorógó i.tnilj" zakaz ubiegania się ó zamowienie okreŚlony w art. 5k R_ozporządzenia Rady
ŚrodkÓw
2o22t576z dnia 8 kwietnia 2022r'w sprańie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego

ograniczających w związku z działaniami'Rosji destabilizującymi sytuacĘ. na Ukrainie, zgodnie z ktÓrym
zźkazuie śie'udzielania wszelkich zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:
iolyjśt<icr,lub osÓb fizycznych lub prawnych, podmiotÓw lub organÓw z siedzibą w Rosji;
ponad 50
- "ńvń"ióii
o.óo prawnyóń, podmiotow tun órgańow, do'ktÓryóh prawa własnoŚci bezpoŚrednio lub poŚrednio w
lub
powyzszym
tirecie;
% naieządo podmiotu, o ktorym mowa W
podmiotu,
- ó'oJ n'i".ń17"r.' i'o pr"'ny"ń, podmiotÓw lub organow działających w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotow,
ktorych
na
lub
dostawcow
podwykonawców,
w
tym
pówyzszych
tieratach,
o ktorym mowa w dwÓch
przypada
na
gdy
przypadku
publicznych,
w
zamówień
sp'i*ie
dyrektyw
zdolności polega się * ro'uńieniu
'
nich ponad 10 % Wa_rtoŚci zamowienia;
c) wobec ktÓrego są podejmowane inne prawem przewidziane Środki o charakterze sankcyjnym, niz te określone
w ust.

d)
8.

1,

z Białorusi
ktory w zakresie przedmiotu zamÓwienia oferuje wyroby pochodzące lub ktÓre zostały wywiezione

lub Federacji RosYjskiej.
jest do złoŻeniawraz z
Niezależnie od inńych óokumentow wymienionych w S|WZ \Ałkonaw9a zobowiązany

jest przez
ofertą oświadczenia,ktorego wzor stanowi Załącznik nr 4 do slwz. oświadczenie składane
przypadku
Wykonawcę w celu wykaza-nia braku podstaw wykluc'enia, o ktorych mowa w punkcie powyzej. W
wśpolnego'ubiegania się o zamÓwienie przez Wykonawców, oświadczenieskłada kaŻdy z VVykonawcow
wspÓlnie ubiegających się o zamÓwienie.
jest
Jezeli Wykonaw-cl nie złózył oŚwiadczenia, o ktÓrym mowa W ustępie powyzej, lub złozone oŚwiadczenie
poprawienia
lub
jego
złoŻenia,
do
Wykonawcę
wezwie
niekompietne lub zawiera błędy, Zamawiający

9.
10.

uzupełnienia W Wyznaczonym terminie.

sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w ust' 7
Zamawiający
=^śt.ega
jak i w toku wykonywania
w dostępnych rejestrach, zarÓwno w toku postępowania o udzielenie zamÓwienia,
UmowY.

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

Vll'

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia
spiłnienia warunków udziału w pośtępowaniui braków podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia'

1.

DoKUMENTY/oŚWIADcZENIA

WYMAGANE Do zŁoŻENlA WRAZ

z oFERTA oD KAżDEGO

1)

podstawie

2)

do SIWZ.

do

3)

rejestru

ofeń, a dla

ment,
1)
n

3)
5)

6)
7)

przez mocodawce..
DowÓd wniesienia wadium,

ffipełnienaistotnycrrdlaZamawiającegoparametrÓwtechniczno-uzytkowychoraz
il'"g"ny"h dokumentoń przedmiotu zamowieńia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do S|WZ dla

poszczegó!nych częścizamówienia/pozycji.
oŚwiadczinie-dotyczące przedmiotu ofeńy|zgodnie zewzoremZałącznika nr 4 do slwz'
jeślisą wymagane do
Dokumenty / oŚwiadcżenia wymienione w cż.lll załącznika Nr 1 do SIWZoferty.

8)

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
.;ezeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
wystawione w kraju, w ktorym
pkt
dokumenty
2)
składa
w
zamiast dokumentow, o ktÓrych mowi
pkt
się odpowiednio,
stosuje
2)
w
określone
Terminy
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekretaa Komisii: BZ

\

str. 4

2.

1)

a)

Dokumenty i oświadczenla, do złoŻenia przez Wykonawcę' który złoŻyłnajkorzy-stniejszą
ofeńę (na;rłryze; ocenioną tj. zawierającą najnlższą cenę lub najkorzystniejszy bilans ceny
oraz innyóh kryteriów oceny ofeń) - na wezwanie Zamawiaiaceqo:
Dla potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej

i

finansowej:

oryginał lub kopia poświadczona plzez Wykonawcę za zgodnośćz oryginałem rachunku

i strat za jeden rok obrotowy z ostatnióh trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia
niz jeden rok - za ten okres' W przypadku \AłkonawcÓw, którzy na podstawie

'yśio*
dźiałalnoscijest krótszy

przepisow óoręonych'nie są zobowięani do sporządzania sprawozdania finansowego, inne
dokumenty określające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim .

2)
a)

Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalega nia
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

z uiszczeniem

podatkÓw, opłat lub składek na

aktualne zaświ'adczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzĄące, Że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatkow, lub zaŚwiadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji
właŚciwego organu - wystawione nie wcześniei niż 3 miesiace przed upływem terminu składania
ofert.

b)

Aktualne zaŚwiadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia śpołecznego,potwierdzające, że \Ąłkonawca nie zalega z
opłacanióm składe[ na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu - wystawionego nie wcześniei niż 3
miesiace przed upływem terminu składania ofeń.

JeŻeliWykonawca ma siedzibę tub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos.politej Polskiej,
zamiast dokumentÓw, o ktorych mowa W pkt 2) składa dokumenty wystawione w kplu' w ktÓrym ma
siedzibę lub miejsce zamiesikania. Termin okreŚlony w pkt 2) sfosuie się odpowiednio'
3.

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
a lezeli okres piowadzenia działalnościjest krotszy - W lym okresie, z podaniem ich wartości,
pzedmiotu, dai wykonania i odbiorcow zgodnie zZałącznikiem Nr 5 do S|WZ oraz załączenia
dokumentow potwiórdzających, Że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŻycie.

4.
5.

oŚwiadczenie wyt<onaw'cy l członka końsorcjum - dane do zawarcia umowy zgodnie
zZałącznikiem nr 8 do SIWZ
jeślisąWymagane,
Dokumenty / oŚwiadczenia wymienione W cz.lllZałącznika Nr 1 do SIWZZamawiający wezwie Wykonawcę, ktory złożynajkonystniejszą ofertę,. do złożenia
w oxreśtóiym terminie (nie krótśzym niz pięc dni roboczych) stosownych oświadczeń/
dokumentow potwierdzających spełńienie warunków udziału w postępowanlu o3z spełnianie
przez
oferowane dostawy'iymagań okreśtonych pnez Zamawiającego, chyba, że pomimo ich
'złożenia
konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie ofeńy.
Uwaga:

Wykońawca moŻe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjate technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamÓwienii lub zdolnościach finansowych innych podmiotow, niezaleŻnie od charakteru

z

piu*r"go łączących go

nimi stosunków. Wykonawca

w

takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnic Zamawiaj{cemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymido realizacjizamÓwienia,
w szczegolnosci przedśtawiając w-tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu
(jeżeli
do dyspózycji niezbędnych zóśobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia
dotyczy)

1.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofertę.
wyt<onźwcy mogą wspólńia ubiegaÓ się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą
.oiidarną odpowieózialnoŚc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

2,

W przypadku, o ktorym mowa w punkcie

3

wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W pizypadku, kiedy otertę słłócJa kilku WykonawcÓw wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki
podpisó ne przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \A/ykonawcow lub osoby
',i''{'byÓ
p rezeniujące poszczego nych wy konawcÓw składających ofeńę wspo n ą.
re

vlll.

umowy,

\Ałkonawcy ustanawĘą pełnomocnika do reprezentowania
ich'w'postępowaniu o udzielenie zamowienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w s[rawie zamÓwienia. Wszelką korespondeni1ę związaną z prowadzonym postępowaniem
ustanowionym pełnomocnikiem ze skutkiem dla
zamawiaiący będzie prowadził wyłącznie
1

z

l
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4.

popzez EFo:

1)

na dzień składania

a)

pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostałych

b)

Wykonawcow,

Wykonawcow a.ktualny odpis z właŚciwego rejestru, jezeli
wfstawiony indywidualnie dla kazdego
-doz
rejestru, wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed
oórębne przepiśywymagają wpisu
podstawie
upływem'terminu st<iaoa'nió otert, a dla Wykonawcow, ktÓrzy prowadzą działalnoścna
innych dokumentÓw - ten dokument;

c)

potwierdzen ie wn esie n ia wad
i

i

że l i d otyczy
W

u m_ 7'e

W

d)

k

ubieqajacvch się o udzielenie zamÓwienia.
e)

2)
,i
b)
c)
5.

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

5.

z

pgstepowanią,l!?= podstawie przesłanek
7 - zoodnie ze wzorem załacznika nr 4 do slwz.

wffi

wvkluczenirł

na wezwanie Komisii Przetargowej:
dokumenty i oświadcźeniawystawiońe indywidualnie dla kazdego z Wykonawcow potwierdzĄące, Że
nie zalegi z uiszczaniem poóatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Że
uzyskał-przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,
oświabczenie o solidarnó1 odpowiedziainoŚci za wykonanie pzedmiotu Zamowienia stanowiącego
Załącznik Nr 7 do slwz'
kopię umowy konsorcjum.

Wykónawcy wspolnió ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazac, Że warunki dotyczące
wieozy i dbŚwiadczenia, ioienc1ału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamÓwienia lub
zdolnościfinansowych speiniają łącznie i na tą okolicznośc załączyć odpowiednie dokumenty (jeŚli są
wymagane). Jezeli jeden z WixonawcÓw spełnia okreŚlone przez Zamawiającego warunki można
przedłoŻyć tylko dokumenty jego dotyczące.

opis sposobu przygotowania izłożenia ofeńy

:

ofeńa składa się z:
Elektronicznego Formularza ofeńowego,
oŚwiadczeń i dokumentÓw o ktorych mowa w częŚci Vl-Vlll slWZ,
pełnomocnictwa wskazującego, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub \A/ykonawca
jest do tego
występujący w imieniu wylionŹwcow wspolnie ubiegających się o udzielenie zamÓwienia,
u|owizńióńa, jezeli nió wynika to z dokumentÓw potwierdzających zasady reprezentacji.
Pełnomocnictwó oo złoŻeniaóferty musi byc pod rygorem niewaŹności udzielone poprzez opatrzenie
g o kwa if kowany m pod pisem el ektron iczn y m przez mocodawcę
Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofeńę.
tr-ese oterty musi od[owiadaó treścininiejszej SIWZ lub specyfikacji technicznej, pod rygorem
odrzucenia ofeńy zgodnie z $ 29 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu'
Przed złożenień ifertv zalóca sie wvkonanie testu pośpi.su eleŁtlqnlcz.nęqę na Platforlnie EFQ.
a Platformie EFo jest dostępna po zalogowaniu
- po ktiknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia" /'Podpis elektroniczny.
w prrypaaxu wyśtąpieniaprobtemów ze złoŻeniem podpisu nateŻy skontaktować się bezpośrednio
pod adresem
z Administratorem"Platfoimy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony
problemow
związanych
zgłoszeń
dotyczy
https://efo.coig.bizfindex/koniakt (formularz kontaktowy
m.in. z podpisem elektronicznYm).
ofeńę'(foimularz ofeńowy) n aleŻy złoŻyó w formie elektronicznej za pomocą platformy EFo
udostępnlonej na stronie: https://efo.coig.biz.
Do formularz" bf"'to*"go złozonego W formie elektronicznej nalezy dołączyÓ rowniez załączniki do
ofeńy, tj. dokumenty i oświadczenia wymagane W postępowaniu zgodnie z treŚcią slWZ' zapisane w
jednym pliku w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.
l

i

Uwaga
Sekretarz Komisii: BZ
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moŻtiwoŚci złoŻenia załącznikow do oferty w jednym pliku, załączniki mogą byĆ
podpisany przez osoby
złózon'e w kilku piikatch - w takim przypadku kaŻdy dołączony ptik winien byÓ

-w przypadku braku

nazwą
uprawnione do podpisania kwatifikowanym podpisem elektronicznym oraz opatrzony
jego
zawartośi,
wskazującą na
sposób składania ofert na ptatformie EFo y'esf dostępny na stronie:

-szczegołowy

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

-^łą"^lkl d",fqty

jako oddzielny plik,
ooięt" trlemnicą przedsiębiorstwa nateży dołączyĆ

6,

7
B

I
10

w postaci
podpisem
podpisany kwalifikowanym

gwarancja), ktÓre zostało wystawione

'oaazieitny
-wadium w innej rormió niż-pieniądz (poręczenie,
etektronicznej,' nateii aoiączyć 1ako
elektronicznym przez Wvstawce poreczenia/Qwarancii'

plik

Formularz ofeńowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony
na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.
wymagania technicznó: komputer klaśyPb z jednym z następujących sys-tem.ów operacyjnych:
11WinOows B, Windows 10 (bez wspaicia dli Windows 7, Windows XP, Vlsta),Windows
od
przeglądarka internetowa z'włączonąobsługąJavaScript: Microsoft Edge , Mozilla Firefox
(JRE)
wersji S0 (bez wsparcia dla wersjl beta), zaiisialowane darmowe oprogramowanle JAVA
wymagana
ekranu
rozdzielczość
- rgóoni"' zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna
1
366x786.
wyświetlania
poprawnego
do
wiąząbą otert{;est elektroniczna oferta pozostawiona na Platformie EFo w statusie złoŻona'
musi byc
upówarilienie cio poJńisywania ofeńy i d'o występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy
dokumentów.
przedstawionych
z
dołączone do oferiy lub ńusi wynikaÓ
pismem czytelnym
oferta oraz Wszyslkie załączńiki muszą byÓ sporządzone W języku polskim
przez
\Ąfukonawcę na
przetłumaczone
byÓ
winny
w
innym'języku
i tnłałym. Dokumenty sporządzone
język polski iwrazziłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do ofeńy
WyLon"'"" w formularzu ofertowym winien wypełniÓ wszystkie pola stanowiące informację na temat
firmy.

11

12

13.

14.
15.

'16.

prospekty reklamowe
Strony zawierające informacje nie wymagane przez ZamawiĄącego (np'
o firmle, jej działalnościitp') nie podlegają
'poopiśeiiocenie.
elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
rruytonańóy, ktÓrzy oyspońuią
Platformy EFo wzor takiego podpisu przed
Administratorowi
ują"y , zobowiązaili są'obitarczyc
""itytit
rozpoczęciem procesu składan ia oferty'
jako cena netto
Cena ofeńo'" .uri byÓ okreŚlona w'ptt'l, podana w tabeliformularza ofertowego,
S|WZ
do
nr
2
'
i brutto, z wyodrębni"ń"' stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem
plzy czym zmiana ofeńy
Zmiana lub'wycófanie oferty jest mozliwa przed terminem składania ofert,
(zmienionej)'
moze byc dokonana jedynie jiko wycofanie poprzedniej ofeńy i złoŻenie nowej
podatki, cła i inne
wszelkie
zawańe
byc
muszą
W zaoferowane; cehie" reaiizaĄi zamÓwie'nia
Zamawiającego
magazynÓw
do
transpońu
kosziy
ustaw,
zobowiązania wynikające ze stosownych
do zwrotu
nieprzewidzianego
opakowania
kosziy
oraz
transpońu
czas
wraz z ubezpieczenióń na
i oznakowania wyrobÓw'
przedsiębiorstwa
Jezeli \Ałkonawca zamierza zamieścic w ofercie informacje będące tajemnicą
konkurencji
'16
nieuczciwej
kwietnia 1993 roku ozwalczaniu
w rozumieniu przepisow Ustawy zdnia
iĘf9rmagie
musizastrzec.
ofert
ie
po.i.'- lolg t.j.) ńie pÓŻniejniŻ w terminie skład.ania
(Dz. U. z2O2O , ' 'udostepnione
oł-ałwvkazaó iż zastrzeżone informacie stanowia taiemnice
ni" |noo. buć
przedsiebiorstwa - załacznik nr 3 do SlWz.

Wobjęte,,TajemnicąprzedsiębiorstWa''Wosobnympliku,
ofeńy elektronicznejwraz z pozostałymi
ktÓremu nadaje od|owiednią nazwę i dołącza dó'srłJoanej
plikami zawierającymi treści ogÓlnodostępne.
treŚÓ
Tijemnica pr'"óśióoiói.t*" ni" ooejmulb informacji powsze.chnie znanych lub tych, ktorych
i
adresu
nazwy
zastrzec''
kaŻdy zainte,".o*'"ny moŻe legalnió poznaĆ. W szczegÓlnoŚci nie moŻna
ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji

ńyrón"*"y, inforńacji dotycźących

iwarunkÓw płatności.
w taki
lnformacje stanowitće tajemnicę przedsiębiorstwa \Ałkonawcy powinny zostać 'przekazane
Brak
tajemnicą.
objętych
informacji
zakres
okreŚliĆ
łatwoślią
sposÓb,'by ZamawLjącv mogł'z
całości
stosownego zastrzezóńiź oęoźie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie

przekazaiych dokumentÓw

przez Wykonawcę do udzlału w postępowaniu jest równo-zn1c--zne z akceptacją
i treści
ńiego postanowień Regulaminu udzieIania zańowień w WĘGLoKoKs KRAJ S.A
postępowaniu.
w
udziału
w tym w szczególnośclwszystkich warunków

17

Przystąpien

X.

Wadium.

poó,
slwz,

i danych do dokumentacji postępowania.
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Zamawiający Żąda od \A/ykonawców wniesienia wadium dla całościzamÓwienia w wysokości
5 5oo.oo-PLŃ (pięĆ tysięcy pięcset złotych 00/100PLN)
- W przypadku składania ofeńy częŚciowej wysokoŚc wadium wynosi:

dla
dla
dla
dla
dla

-

pozycii nr 5
pozvcii nr 6
pozycji nr 9
pozvcii nr 10
pozostałych pozycii

PLN
PLN
I 000 OO PLN
OO PLN

2 000.00
1 000

eod

wadium

anla

W zależnościod ilościpozycji zamÓwienia, na ktÓre składana jest ofeńa, wysokoŚc wadium stanowic
będzie suma wadiÓw wyńaganych dla poszczegolnych pozycji zamÓwienia' na które Wykonawca

składa ofeńę'
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

2

pieniądzu,

1

2
3

4
5)
3.
4.

5

6.

7.
8.

L

10
1)

2)
3)

4)
5)
a)

b)

c)
6)
11

12

poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
gwarancjach u bezpieczen iowYch,
pkt 2 ustawy
[orę"."ńi""h udzielanych przez podmioty, o ktÓrych mowa w ań. 6b ust. 5
iistopada 2000 r' o utworzeniu PolskiejAgencji Rozwoju PrzedsiębiorczoŚci,
w innejformie zazgodąZarządu WĘGLOKOKS KRAJ s.A'
Termiń waŹnoŚciw-adium musi odpowiadać co naimnieitermingwizwiazania oferta.

z dnia

9

znaleŻyzłoŻycwpostacielektronicznejopatrzonejkwalifikowanym

podpisem elektronicznym przez Wystawcę poręczenia/gwarancji kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym.
Wpłaty wadium w pieniądzu naleŻy dokonac na rachunek bankowy

WĘGLoKoKs KRAJ s.A. BGz
BNP PARIBAS nr racńunku 711600 1055 1849 6184 9000 0001 najpozniej do dnia i godziny
składania ofertzwpisaniem na dowodzie wpłaty hasła'. ,,Wadium na pnetarg nr PRZ43136 pn.:
Dostawa węży wysokociśnieniowYch, nieokutych dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK

Bobrek-Piekary w 2022roku (gr. mat. 25'l'81, pozycia nr.............'.....'
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi \Ałkonawca.
Wadium wniesione w [ieniąożu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko
po wpłynięciu ządanej móty na'wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofeń.
Dokument potwierdzający złoŻenie wadium naleŻy dołączyĆ do ofeńy.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca widium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofeńy
na.;t<orzyśtńió;sze;' lub uniewaŻnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktorego ofeńa została
*inr"ni za najkórzystniejszą. Wykonawcy, ktÓrego ofeńa została wybrana, jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca waóium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia Żądano' Zamaw|ający zwraca niezwłocznie
wadium,-na whiosek \ĄĄlkonańcy, ktÓrywycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione'
Zamawiaiacv moŻe zatrzvmac wadium wraz z odsetkami, ieŻeli,

yWspraWieZamowienianawarunkachokreŚlonych

w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia (złoŻonej ofercie).

Wykoniwca nie wniosł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeŻeli Żądanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia,
Zawarcie uńowy stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy'
Wykonawca wycofał ofeńę po terminie otwarcia ofeń.
Wykonawca zmienił ofertę, przy czym przez zmianę oferty nie nalezy rozumieĆ:-

zmian - składnikow stańowiącycń xryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji/licytacji
ustnej/aukcji elektronicznej, z-zastzezeniem, Że nie mogą one byÓ mniej korzystne niz w złozonej

ofercie,
zmian - składnikÓw stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych
prowadzonych po negocjacj ach/licytacji ustnej/aukcji elektron icz nej,
zmian korzystnych dla Zamawiająceg o, jeŻeli nie dotyczą kryteriÓw oceny ofert,
Wykonawca, ktory złoŻyłnĄkorzystn iejsza ofertę i na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił
dokumentÓw, o ktorych mowa w $ 27 z uwzględnieniem ust. 3
Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatzy mania wad u m
i

Jezeli zachodzą podstawy do zatrzymania Wadium w odniesieniu do częŚci ZamÓwienialzadanial
ofeńy częŚci owej zatrzymaniu podlega wadium odpowiad ające tej części
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LOKOKS K

PRZZI3136

s.A

ubieqaiacvch się o udzielenie zamÓwienia.

14

15.
16.
17.

usizawieracbezwzględneinieodwołalnezobowiązanie
do wypłaty kwoty wadium W przypadkach
gwarancji/poręczenia
podmiotu udziólającego
wymienionych w Regulaminie.
uryton"*"L, ktÓry z|oi,zy ofertę niezabezpieczonąwadium bę{ziewykluczony przez Zamawiającego,
. j"go oferta będźie odrzucona zgodne z $ 29 ust. 5 pkt 1 a) Regulaminu..
jest do
W firzypaoxu wniesienia wadiuń w formie innej niz pieniądz Zamawiający uprawniony
sprawdzen ia prawidłowościjej wystawien ia'

Wykonu*." zamierzającv źłózvb wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚ9i 9.\Ę9? oświadczenie
podmiotowi do WĘGLoKoKS KRAJ
o wyrazeniu zgody na'zaliczenió wierzytelności przysługujących
Pion Finansowy sprawdza
Finansowy.
z
dopiskiemPion
śląskie
ńi"r"ry
iź-óąo
S'A. ul' Gen. J. Ziętka,
na poczet wadium
zasadę,.iŻ
przyjmując
wadium
na'poczet
wierzytelnoŚci
zaliczenia
mozliwośc
minimum na 1
przypadającym
podlegają zaliczeniu *yłą"źi''i"naleznoŚci z terminem wymagalności
otwarcia ofeń. Po pozytywnejweryfikacji Pion Finansowy blokuje
oŚwiadczenie potwierdzone przezDyrektora ds' Finansowych lub GłÓwnego

bzieniźio planowany'ńierminem

naleznoŚciw systemie.
z
xiięgo*"go, sianowic będzie dowod wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz
zaliczenia
formie
w
wadium
wńiesienia
dotyczącego
ofeńą przetargową. Wzbr oŚwiadczenia
stanowi
*ierźytelnosci-przysługujących Wykonawcy ubiega1ąiemu się o udzielenie zamÓwienia
slwz.
9
do
Załącznik nr

xl.

Zabezpieczen ie należytego wykonania umowy.
Zamawiający odstępujó od ządinia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

xll

Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny jest najniższa cena (G)_ waga 100 Yo
ocenie według ńryierium źostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu'
Za najkorzystńie.;śzą ofeńę dla kryterium cóna-- zostanie uznana ofeńa Wykonawcy, ktory zaoferuje
najniŻszącenę realizacji zadan ia.
w SlWZ.
SposÓb uzysxania ostaiecznej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad określonych
WarunkÓw realizacji
ostatecznych
przeprowadzenia uzgodnień
Zamawiającemu przysługuje prawo
'rtórv
na ustalony
bez
oterte
iłożvłnairozvstnióisza
zamówień'ra z wvróńańci.
.względu

1

2

,

3

4
5

wczeŚniejsprzeprowadzenieuzgodnieńwformie
icznej.
pisemnej, eiektron icznej

xllr
2.

XlV.

1.
2.
xV.
1.
2.

(n p. :

mail' pońal

au kcyjny), telefon

Warunki umowy:
w Załączniku Nr
lstotne postanońienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone
10 do SIWZ.
jezeli Wykonawca Wyrazizgodę
Umowa może zostac zawarta po upływie terminu związania ofertą,
ofercie.
złoŻonej
w
na zawarcie umowy na warunkach określonych
Warunki płatności

faktury
\Ą/ymagany termin płatnoŚci wynosi do 30 dn i kalendarzowych od daty wpływu
do Zamawiającego.
\Ałklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat

Termin związania ofeńą.
zwiąania
Wykonawca jest związańy ofeńą przez okres 60 dni od daĘ otwarcia ofeń' Bieg terminu
ofeń'
składania
terminu
upływem
ofóńą rozpocżyna się wrazz
związania
Rozsirzygnięiie postępowania wrazzzawarciem umowy moŻe nastąpiÓ po upływie terminu
zasadne,
za
jeŻeliZamawiayący
uznato
ofertą i ńió 1e'st wymajane 1ego przedłuŹanie' Niemniejjednak,
ofertą
związania
terminu
przedłuŻenie
jest uprawńiony óo wistąpieńia do WykonawcÓw z wńióst<iem o
o okres do 60 dni.
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XVl.

Termin składania ofeń:

'l.

ofeńę wrazzzałącznikami nalezy złoŻyc
w form ie el ktron tczn eJ pop lzez E lektronicznY F o rmularz W term n e
do d nta

z0

I

()

0$

(, PJL, do

ir

h

wiąŻąca powinna na
odpowiedzialnoŚc za prawidłowe złoŻenie ofeńy ponosi Wykonawca' oferta

2.
3.
4.
5.

Platformie

EFo miec status złoŻona.

ponosi Wykonawca'
Koszty opracowania i złoŻenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu
złoŻenia ofeńy po upływie
mozliwoŚci
System Elektronicznego Formularzj ofertowego nie dopuszcza
terminu składania ofert'
wycofac ofeńę'
Wykonawca moze przed upływem terminu do składania ofeń zmienic lub

UWAGA:

oferźy oraz
etapie składania oferty, należy uwzględnić cza.s niezbędny do złożenia
informatyczny'
pnez
sysfe'n
weryfikacji pratwidłowościiżytych podpisów elektronicznych

Na

XVll. otwarcie ofeń.
godz' .Q.9.I.pp...'
otwarcie złożonychofeń nastąpiw dniu .h.9....J.Q.,.hpnr. o

1.
2'
3.

drogą elektroniczną
lnformacja z otwarcia ofeń jest przekazywana wszystkim Wykonawcom
na adrese-mailowy wskazany w złoŻonej ofercie'
Zamawiający nie przewiduje publicznej sesjiotwarcia ofeń'
z tym, Że dzień, w ktÓrym
otwarcie otert następuje bezpoŚrednió po'upływie terminu ich składania
jest
otwarcia'
ich
dniem
upływa termin składania ofeń,

w postępowaniu'
XVlll. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji
Zamawia1ący ustala następujący sposÓb komunikowania się z Wykonawcami:

1.
b)

2.

WykonawcyzZamawlającym:
dokumentów,
zapytania do ślwz,uiupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treściofeń,
pozostałe oświadczeniai wnioski:
a) drogą elektroniczną na adres: b.zedlewska@weqlokokskrai.pl lub
óo kontaktu wskazanych w ogłoszeniu.
$opr.óź Platformę EFb na adres e-rnail osÓb
uzupełnianie dołumentów, wyjaśnienia
Zamawiającego,
wezwanie
składanie dokumentów na
opatrzone
treściofeń lub dokumentów składanych wraż-z ótertą - w fo11ie elektronlcznej wezwanie
elektroniczne
kwalifikowanyń podpisem elektronicźnym poprzez Platformę EFo na
b.zedlewska@weolokokskrai'pl
w okreŚlony m plzez Zamawiającego termin-ie lub na adres e-mail:
Zamawiającego z Wykonawcami:
ii, wezńan ia oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom :
- drogą elektroniczną: drogą elektrońiczńą poprzez ńarzędzia umieszczone na platformie
Elektronicznego Formularza ofeńowego'
- na adres poczly elektronicznejwskazany wofercie, lub
na stronie
- poprze==a,mieć.c.enie zawia-domień lub informacji dotyczących postępowania
bizl
nte rn etowej w prof u na bywcy https ://d ostawcv-weq lokoks.colq'

zawiadomien

i

i

I

3.osobamiudzielającymiinformacjizestronyZamawiającegojest:-.
Sekretarz Komisii'Przetargowej: Betyna Zed lewska:

tel: 3217

1

8 11

96

;

email : b.zed lewska@weg lokokskrai' pl

WcelukontaktmbaminalezyprzekazaĆzapytanieprzezPlatlormęEFolub
drogą elektroniczną na podany adres'
Wvia

ienia udziel ne sa od
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1

xlx'
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji .
Wszelkie oświadczenió-i zawiadomieńia skłidane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
Wykónjwca moŻó zwrociÓ się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci S|WZ poprzez narzędzia
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofeńowego. Zamawiający niezwłocznie
na
udzieli wyjaŚnień, chyba, ze proŚba o wyjaśnienietreścispecyfikacji wpłynęła do Zamawiającego
ofeń.
mniej niż 6 dni przed terminem składania
Treśó zapytari ibez ujawniania żrodłazapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowejZamawiającego W profilu nabywcy.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkacń Zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowac tieŚc stWz. JeŻelizmiana ta będzie istotna, w szczegÓlnoŚci dotyczyÓ bę9aie kryteriÓw
oceny ofeń, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, ZamawiĄący
przedłuŻy termin składania ofeń . Dokońaną w ten sposob modyfikację Zamawiający umieŚci na
stronie internetowej

1'

jeŚli

Wykoniwca złozyłjuŻ elóktroniczną ofeńę otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania
złoŻone1oferty, w ńontekście jej kompletnoŚci i zgodności. Na platformie-EFo ofeńa Wykonawcy
inleaktualna' (złoŻona w poprzedniej wersji Formularza). Wykonawca
zostanie oznaczona statusem
powinien dokonac aktualizacji złoŻonej ofeńy W oparciu o zaprezentowany wykaz zmian
wprowadzonych w formularzu ófertowym iwysłać ją ponownie do Zamawiającego. W przypadku nie
do ko na

XX.

.

W przypadku moóyfikacji treŚci Formularza ofeńowego przed terminem składania ofeń,

n

i

a

a ktu a

l

izacj i złoŻona elektro

n

icz na

ofeńa pozostaje wiąŻąca'

Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 iust' 2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia27 kwietnia 2016 roku' w sprawie ocńrony osob fizycznychw związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95|49/]//F
(ogÓlne rozporządzenie o ochrońie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo'
Zamawiający informuje, iz:
Administratorem dańych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS_KRAJ S'A., z siedzibą
w Piekarach Śląskicń (41_94o) przy ul. gen' J. Zięlka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow
prowadzonego pr.e. sąo ne1ónowy w Giiwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejesłru
śądowego, kns oooogósggs, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w ca|oŚ^cj'
podatnikTem od towarÓw i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65,
zwany
iąecoru:zzo034633;BDooooo1ź274,email:sekretariat@weqlokokskrai.p|,ww.weglokokskraj'pl,
dalej Administratorem.

2
3.

a)
b)

c)
d)
4.
5

6.
7.
B.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOK9 K|ry S.A. : adres 41905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tel. 32 71816 67.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia,
Wyboru najkorzysiniejszej ofeńy oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
Rźecnowywania oot<umehtacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
Prze[uarzanie pzekazaiyćn p'iżez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyć reprezentantów
Wykonawcy' właŚcicieli lub pracownikow.
Pzetwarzanre danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f;
RoDo. Prawnie uzasadnionym interósem Spółki jest koniecznośćprzeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia
Dane \A/ykonawcy są rownieŻ przetwarzane w celu zapew nienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i p rognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeŚ li zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleŻnoŚci
w opa rciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora o kreŚlonegowart. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo
PrzetwazaniePowYzszYch danych osobowych jest niezbędne rownież do wykonania ciązącego na
podatku
ustawy
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczeg Ólności
kodeks
gÓrnicze,
ustawy
geolog
i
prawo
iczne
prawnYch,
ustawy
i
fizycznych
osob
dochodowym od
RODO
c)
1
lit.
podstawie
6
ust.
art.
na
rach
unkowości
o
ustawY
oraz
cywilny,
kodeks
ustawy
karny,
realizacją
Dane osobowe \A/ykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym
odbiorcom
\A/ykonawcy
innym
powyŻszych celÓw. Administrator moŻe udostęp nic dane osobowe
świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpiecze ń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą równieŹ

z

o

z

udostepniane pod miotom upowaŻnionym na podstawie przeP isow prawa oraz Podmiotom
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przefqarzającym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowycń, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane ośobowe \Ałkonawcy 6ęoł przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia a takŻe 5 lai po jąo zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

I
10

11

12.

a)
b)

13.

14

xxt
1.

2
3
1

2

4.
1)

wyłona'"y'posijoa1ą prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
prawo
zaktualizowania, usunięcia, ogranicżenia przetvlarzania, prawo do przenoszenia danych,

wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKo{9
riąn.l s.R.: adres; 41-905 Bytom, u-l. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl ,tel.32718
gdy uzna,
16 67 lub do Prezesa Urzędrrochrony Danych osobowych, ul. Stawki2 00-193 Warszawa,
iŻ prze[uarzanie danych osobowych \A/ykonawcy narusza przepisy RoDo.
Wykonawca zobowiązuje się póinformować w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
o.boy fizyczne kierowjne do'realizacji zamowienia oraz osoby tizyczne prowadzące działalnośc
gospóoaró'ą, które zostaną wskazane jako podwykonawc9, a ktÓrych dane osobowe zawańe są
ń składanej ofercie luo 1it<imt<olwiek'załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu
o udzielenie zamowienia, o:
fakcie przekazania d anych osobowych Ad m n istratorowi (Zamawiającemu )
przetwarzaniu danych ósobowych frzez Administratora (Zamawiającego) - (jeŻe.lidotyczy).
Zgodnie z arL.14 RoDo \Ałkonawca zobowiązuje slę wykonac W imieniu Administratora
(źamawiającego) obowiązek iniormacyjny wobec osÓb, o ktorych mowa w ust' 12, przekazując im
treŚc klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mońa powyŻej, wskazując jednocześnie tym osobom \A!konawcę
jako ŹrÓdło pochodzenii djnych osooowyin, kiorymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający)
_ ( jeŻelidotyczy).
póóanie pr.e.vuykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
i

lnformacje dodatkowe
Całośćpóstępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rownieŻ wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Komisja przetargowa móz'e ządaebd WykonawcÓw wyjaśnień dotyczących treŚci złozonych ofeń.
Komisja przetargowa kazdorażowo Wzywa Wykonawcow, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
nie złoŻy li stosownych pełnomocn ictw, oŚwiadcze ń u b d oku mentÓw,
złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
ókreślonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŹnienie
'postępowania
lub odrzucenie oferty.
przvpadku
Składanie dokumentów przez Wykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę (w
l

procedu rv odwrÓconei)

a
b
5.

6.

7.
1)
2)
8.

:

@wzywa\ĄĄlkonawcę,ktÓryzłoŻyłnajkorzystniejszą9fęńędozłoŻen.ia
chyba, Że pomimo ich złoŻenia konieczne byłoby
stosońnych dokńentÓw w okreŚlonym terminie,

lu b odrzucen ie ofeńy.
złoŻone przez Wykonawcę, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę winny
lub
dokumenty
oŚwiadczenia
potwierdzac:
spełnianie warunkÓw udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
że oferowane dostawy, usługi lub ro-ńoty budowlane potwierdzają spełnianie warunkÓw okreŚlonych
w S1WZ/1WZ na dzień wyznóczony przez Komisję Przetargową, jako dzień złoŻenia.
Komisja przetargowa uprawnionj jest do odstąpienia od ządania od Wykonawcy dokumentow
jeŻeliZamawiający jest w ich posiadaniu albo
i oświjdczeń *yńit a;ących z Regulaminu lub slWŻilWZ
je
baz danych'
i
bezpłatnych
powszechnie
dostępnych
z
moŻe uzyskaĆ
potwierdzac spełnienie przez \A/ykonawcę
winny
podlegającó
uzupełnieniu
ookumeńty i oŚwiadczenia
warunkÓw udziału w postępowaniu'oiaz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań
jako dzień
okreŚlonych przez Zamawiającego na dzień Wyznaczony przez Komisję Przetargową,
u

2)

;

niewaŻn ien ie postępowan ia

uzupełnienia.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rach unkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wy konawcę,
inne omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z SIWZ, n iezwłocznie powiadamiając o tym
Wy ko n awcę i wy znaczając termin na wyraŻenie zgody na ich poprawi enie, chyba ze akcePtacjazmian
wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust' 4.
z oosteoowani nie oodleoa ud Dnrentu
laminu dokume
6 39 ust.1
Zoodnie

Sekretaz Komisii: BZ
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Nr

xxil Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
SlW-Z o sposobie
1.
ośobyupowaŹniońe informują''\Ą/ykonawcÓw, W formie przewidzianej W publikacji
na stronie
rozstzygnięcia postępowania. 1ńtorńac1a ta jest przekazywana niezwłocznie do
www.weqlokokskrai.Pl

@zstrzygnięciapostępowaniazawierainformacjeo:
wybrano,
\Ąłkonawcach, ktÓrych oferty'otórty
zostały odrzucone wskazując podstawę
r<lołcn
cacn,
Ńyronan

2.
1)

2)

z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,
Wykónawcach, ktÓrzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą

3)

uzasadnienie faktYczne,
uniewaŻnieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą

4)

faktyczne.

z

z

wynikającą

Regulaminu oraz

Regulaminu oraz Uzasadnienie

przez Zamawiającego W toku postępowania o udzielenie Zamowienia,
wykluczeniu WyńoniwcÓw czy uniewaŻnieniu postępowania są ostateczne
ofeń,
w tym'o odrzuóeniu
jak i mającym zamiar
i nie podleg Ąą zaskarŻenij. wykonawcóm uczestniczącym W postępowaniu
w stosunku do
przysługują
nie
udzielenie Zamowienia
w

Deiyzje

3

podejmowan

wzięiia uoli'ału
Zamawiające g o

j

e

bostępowaniu

a ki e ko lwi e

o

k roszcz enia z

te g

o tytułu.

XXIll. Postanowienia końcowe.
przeciwko Zamawiającemu'
1' Z tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia
W postępowaniu
uczestnictwem
oraz
ofeńy
spouądzeniem,2łozóńióm
ze
związane
2' Wszelkie koszty
ponosi \Ąłkonawca niezaleznie od wyniku postępowania'

Załaczniki:
,l

Załączniknr 1

SzczegÓłowy zakres zamÓwienia

2.
3.

ZałaczniR nr 2

4.

Załączniknr 4

5.
7

Załączniknr 5
Załącznik nr 6
Załączniknr 7

I

Formularz
Wykaz spełnienia istotnych dlaZamawiającego Wym agań i
etrow techn
oświadczente wy ko nawcy o szczegÓlnych rozwiązan iach W
za kresie przeciwdziałania wspreran iu agresll na Ukra in ę oraz
ochronie bez ieczeństwa
słu
Wykaz wy konanych/wy ko nywany ch dostaw
iotu
oŚwiadczenie
ubiegającego się o
wspÓlnie
\Ąłkonawcy
oświadczen ie
zamówienie

Załączniknr 8

oświadczenie\AĄlkon awcy/członka konsorcjum - dane do

9.

Załączniknr 9

oŚwiadcz' Dot' wniesienia wadium w formie zaliczenia

10.

Załacznik nr 10

6.

{\\
\

Załączniknr 3

u
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WEGLOKOKS

PRZZI3136

Nr

l0...7r0.b?rt

Komisji Przetargowej

Przewodni

N

ZATWIERDZAM
PETNOMOCNIK
lftVK

PEŁNoMocNlK

Zła

KWK "Bobrek D,vrektor

Kiorovnik Ruchu

podpis

Gómicząo

"Bobrek

-

Piekanf

Zakładu Gómiczego

Ziołkowski DoPo2

podpis osoby upowaŻnionej

nroneJ

dr Alck

ć

29t 5l
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WEGLOKOKS

Nr sprawv : PRZZI3136

s.A.

Załącznik Nr 1 do S|WZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa węży wysokociśnieniowYch, nieokutych dIa potzeb
w 2022 roku r. mat. 251
Bobrek-Pieka
Nazwa materiału

L.p.
1

2

3
4.

WĘGLoKoKs KRAJ s.A KWK
j.m

llośó

WĄZ TYP 2SN Q 10 330BAR WYS/cl Śtl zxopt- HYDRAULlcZNY

m

160

2XOPL HYDRAULICZNY

m

160

TYP 2SN Q 19 21sBAR WYs/clŚN 2XoPL HYDRAUL|CZNY

m

700

WĄZ TYP 2SN Q 25 '165BAR WYS/CIŚN 2XoPL HYDRAULlcZNY

m

1400

HYDRAULICZNY

m.

1

HYDRAULlCZNY

m.

3400

HYDRAULlcZNY

m

1

300

HYDRAULICZNY

m

1

300

HYDRAULICZNY

m

't300

HYDRAULICZNY

m.

't300

ANTYELEKTROSTATYCZNY
WĄZ TYP 2SN Q 12275BAR
ANTYELEKTROSTATYCZNY

\^^/S/cl

ANTYELEKTROSTATYCZNY

ANTYELEKTROSTATYCZNY
4XOPL
5. WĄZ TYP 4sH Q 31 325BAR WYS/cl
ANTYELEKTROSTATYCZNY
6. WĄZ TYP 4SP Q 10 445BAR WYS/C lŚN 4XoPL
ANTYELEKTROSTATYCZNY
7 WĄŻ TYP 4SP Q 12 4'I5BAR WYS/clŚN 4XoPL
ANTYELEKTROSTATYCZNY
4XOPL
WĄZ TYP 4SP Q 19 350BAR WYS/cl
ANTYELEKTROSTATYCZNY
N 4XOPL
9 WĄZ TYP 4sH Q 25 380BAR
ANTYELEKTROSTATYCZNY
zXOPL
10 WĄŻ TYP 2SN Q 31 125BAR WYS/cl
ANTYELEKTROSTATYCZNY

700

ll. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno_użytkowe;
Węze wysokociśnieniowe hydrauliczne nieokute będące przedmiotem zamÓwienia są przeznaczone do
siosowinia w podziemnych wyrobiskach zakładÓw górniczych zagroŻonych wybuchem metanu i pyłu
węglowego.

przedmiot zamowienia musi byÓ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych,
materiałowych i wykonawczych, musi spełniac wymagania normy:
PN-G 32010"2012.
Zgodnie zRozpoządzeniem Ministra Energii zdnia23listopada 2016r. w sprawie szczegÓłowych wymagań
dótyczących prowaózenia ruchu podziemnych zakładowgÓrniczych (Dl U 2017 r.poz. 1118) - $2B pkt2
*ęźeguńowe do urządzeń hydraulicznych pracujące pod wysokim ciśnieniemw podziemnych wyrobiskach
zat łao-o* gorniczych muszą śpełniacwymagania tiudnopalności, antyelektrostatycznoŚci i nietoksycznoŚci.

2. oferowlny

3'

Węze powlnny posiadac oznaczenie
PN-G 320'10.2012.

i

znakowanie zgodne z normą:

lll.
'l.

oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań
okreś lonych przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumentv które należv załaczvó do ofeńv:
:

-

uzytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia
\Ą/ykaz parametrow techniczno
dokumentÓw potwierdzających spełnianieprzez oferowane
prawnych
orazwykazzałączonych
wymagah
przezZamawiającego
określońych
wymagań
- zgodnie zZałącznikiem Nr 3 do SIWZ.
dóstańy
2' oświadózeńie oótyczące przedmiotu oferty, iŻ oferowany wyrob spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europe;sńieiw zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
_
wyrobiskach zakładow gorniczych w warunkach istniejących zagroŻeń. zgodnie zZałącznikiem nr 6

1.

3. Kańa katatogowa lKarta charakterystyki produktu
Sekretaz Komisii: BZ
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Nrs

LOKOKS

PRZZI3136

s.A.

WAŻNE!
numeru
Każda karta katalogowa/charakterystyki winna być pnyporządkowana do odpowiedniego
bezwzględnie
należy
katalogowa,
karta
pózicji (materiału/części)tzn. numer pozycji, której aótyczy
nanieśćna daną kartę katalogową.

Ą.

jednostkę ceńyfikującą potwierdza1ącyle,
CeńyfikaVy w zakresie ceńyfikacji dobrowolnej wydany/e przez
jesVsą zgodny/e z normą PN_
zamowienia
przedmiotem
ze dokładnie oznaczonyle wyrÓb/wyroby będące
wyrobiskach zakładÓw
podziemnych
w
G 32010:20,l2, (danyte typ/iypy) moŹe/mogą byc stosowany/e
gÓrniczych.

*

UWAGA!
a) Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą byÓ waŻne w dniu składania ofert'
złoŻonego Wraz z-of9ttą 99rtvtikatu na cały okres realizacji zamÓwienia,
U' w órrypódxu araxu waŻności
jest
dostarcziÓ do WĘGLoKoKs-KRAJ KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch ,,Bobrek''
Wiko;;Wca zobowiązany
'76 aktualny'obowiązijący
certyfikat, dokument ten musi dotyczyć wyrobu
aytom u!. Konsty,711ę1i

c)'

z'aoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej'
po wyborze ot9rty'
W przypadkiwyboru ofełty Wykonawcy, ktory przeistawił dokument, ktory straciłwaŻność
niemoŻliwe z
będzie
umowy
a órróćl zawariiem uro*y i nie dostarczył cóiytikatu zgodnie z pkt. b), zawarcie
przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wrazz przedmiotem zamówienia:
1. Pny każdej dostawie:

M.

-

Dowod \Ą/ydania Materiału (WZ)'

Świadectwo kontroli jakości,
Deklaracja zgodnoŚci'
Karta GwarancYjna.

KWK,,Bobre
N

\

Sekretaz

Główny

- Pi;:l-::t'y"
czne9O
Dołowych

j

o0Po2

str. 16

Załącznik nr 2 do SIWZ

wzór
jest po kliknięciu na link
Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do S\WZ w wersji etektronicznejdostępny
zamieszczony na stronie internetoweiw Profilu Nabywcy'

Num.r P6t!pil.nl.I

PRzŻl

3 1

zcąGrnlk nr: 2

36

FORMULARZ OFERTOWY

vuykonawca
Pelna nazwa WYkonawcy
Forma prawna
Sledziba Vwkonawcy (adres)
K.aJ
Kod pocztolw, mlasto
Poczta
WoJewództwo
NIP
REGON

uczestnlcy KonsoĘum (eżell dotyczy)
Nazwa firmy

/

forma Prawna

NIP,/ REGON

Adres sledziby

NIP:

REGoNi

Llder:

NIP
REGON:

Uczestnik:

NlPl
REGON:

UczęstnIk

NIP:

REGON:

Uczestnik:

osoba

Adres e-mall

lmlę inazwlsko

Telefon

paowadząca postępowanle
upoważniond do składanla
ofert w aukcji

ofeńa do:
wĘcLoKoKs KRĄ spóLt(A AKGYJNA
z

w

sledzlbą

4l.94o Plekary śląskl€ ul. Gen.Je.żego zlętka
' przetorg nleogrontaony pt'|
W związku z ogloszenlem Postępwanla o udzlelenle zamówienia w tryble posfępowonie nlepublląne
W reku 2022 (gn mat' 29''a)'
Dostawa wQży wysokoclśnlenlou.ych nleokutych dla potneb węglokoks K]aJ s.A Kwl( aobrck-Pl6kary
w specyflkacjl lstotny(h warunków zamóWlenla 2a
oferulemy wykonanle przedmlotu zamówlenia zgodnie z wymaganlami okreśiónyml przez zamawlającego

cenę:

strcnó

Sekretaz Komisii: BZ

1

str. L7

Nr sprawv:

Nuń.r p6tlp.nl.I

1

1o33oBARWYs/clśN 2xoPL
ANTYELEffiRosTATYczNY
wĄż wP 25N Q 1 2 275BARwYs/clśN 2xoPL

wĄżTYP2sNQ
nvomuLrczruy

' t^ svomuLtczw ANryELEffiRos TATYcZNY
'
. _ wĄżTYP 2sN Q 19 215BARwYs/clŚN 2xoPL
''- pvoutll laŻNANTYELEKRo5TATYCZNY
. _ wĄżTYP2sNQ25 165BARwYs/clŚN 2xoPL
'' svomuLtczruy ANTvELEfiRosTATYczNY
. -- wĄŻ lYP45HQ31 325BARWs/clśN4xoPL
'
HyDMULtczwANTYELEfiRosrATYczNY
. - WĄż ryP 4sP Q t o 45BAR Ws/cśN 4xoPL
''o gyomuLrczNv ANTyELEfrRosTATYczNY

' - wĄż rYP 4sP Q 1 2 4'' sBAR WYs/cBN 4xoPL
''' HyomuLlczNyANTvELEKTRosTATyczNy
. o wĄż wP 4sP Q ! 9 3soBAR Ws/clśN 4xoPL
' " HYDMULtczwANTYELETRoSTATYCZNY
. d WĄŻTYP4sH Q253aoBARwYs/clśN 4xoPL
"'

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

z.Ęctnlk ńr: 2

PRzzl31 3ą

część2amówenia nr
- '''

PMZI3136

HyDMULtczN ANTyELEKRoSTATYGzNY

. .^ wĄżTYP zsN Q31 125BARWYs/clśN }oPL

'' " HVDMULTczw ANTYELEcRoSTATYczNY

wrrość

canaladn.

llość

nafro

w.nośa

brutb

1

60,OOO

m

zl

Żl

zt

'I

60,000 m

zl

zł

zł

700,ooo m

zl

zł

zl

1 400,ooo

m

zl

zl

zl

1 700,ooo

m

zł

zł

zl

3 4Oo,O0O

m

zl

zl

zl

m

zl

Żl

Żl

I 3OO,OOo m

zł

Żł

zl

1 3OO,oOO

m

zł

zl

zl

1 300,ooo

m

Żl

żł

1 300,ooo

Łączna wartośćoferty netto
Łączne wartośćoferty brutto

1.

1)

2)

oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku ofeńy Wspolnej kazdy
Wykonawca składający ofertę wspÓl ną:
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 podsiawie umowy, ktÓry wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego Wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu

ia potwie rdzon ego przez Zamawiającego.
realizaĄi zamóWienia oraz okres gwarancjizgodnie z Wymaganiami SIWZ'
termin
oferuję
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od Wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
oferowany przedmiot zamóWienia spełnia Wszystkie Wymagania określone w Załączniku nr 1 do slWZ'
zapoznałem się z SlWZ oraz akceptuję jej postanowienia, W tym lstotne postanowienia, które zostaną
Wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,

zamÓWien
3

4
5

6

Sekretaz Komisji: BZ
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1

7)

z

Regulaminu udzietania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ s.A.,
zapoznałem się z Wyciągiem
ogotnymiwaruńkami reai|zacji dostaw ()WRD) _ Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamÓwień
stronie https://dostawcv\A/ykonawcÓw, zamieszczonymi
orź. lnstrukcją
osoby realizujące umowę po
zapoznam
przypadku
umowy,
zawarcia
w
Że
oraz
weqlołoks.coió'biz/ ,

'

dla

na

stronie \ĄĄlkonawcy z WW' lnstrukcją.

2.

oświadczam, że \A/ykonawca składający niniejszą ofeńę, a W przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy
Wykonawca .tł"oa;ąby ofeńę wspÓlną' spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w S|WZ
oriz nie zachodząwoóec niego podstawy wykluczeniaz postępowania określonew SIWZ'

oświadczenie podmiotów składających wspólną ofertę:

3

oświadczamw imieniu Wykonawcow składających ofeńę, Że w przypadku zawarcia umowy na
wykonanie przedmiotu zamowienia, \A/ykonawcy składający wspÓlną ofeńę będą ponosió solidarną
oópowiedzialnoŚÓ za niewykonan ie lub nienalezyte wykonan ie zobowi ązania.
4.

oświadczam,że jestem związany ofertąprzez okres 60 dni

Sekretaz Komisji: BZ
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Nr sorawv: P

KRAJ S.A.

WEGLOKO
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

vVYKAz PARAMETRoW TEcHNlczNo _ UżYTKoWYcH oFERoWANEGo
PRzEDMloTU zAMoWl EN IA, sPEŁN lENlA vVYMAGAŃ PRAWNYcH, WYKAZ
zAŁĄczo NYc H Do KU M E NToW P'oTWl E RDzAJĄcYc H s P EŁN IA N E PRzEz
o F E RowA N E DosTAvVY vVYMAGn Ń o xneŚLoNYc H PRzEz zA MAWIAJĄc EGo
I

A. Parametry techniczno - użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:
Dostawa węży wysokociśnieniowych, nieokutych dla potrzeb
Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 251'81-

2
3
4.
5.
6.

7

Tak/Nie
oferowane

Wyszczególnien ie parametrów

L.p.
1

WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK

WĄZ TYP 2sN o 10 330BAR
ANTYELEKTROSTATYCZNY

TYP 2SN O 12 275BAR

ANTYELEKTROSTATYCZNY

WĄZ TYP 2SN o 19
ANTYELEKTROSTATYCZNY

215BAR

TYP 2SN O 25 165BAR

ANTYELEKTROSTATYCZNY

WYs/cl Śru

2XoPL

HYDRAULloZNY

\

2XOPL

HYDRAULICZNY

Śru zxoPL

HYDRAULlcZNY

N 2XOPL

HYDRAULICZNY

^/S/Cl
\A /S/Ct

WYS/C

WĄZ TYP 4sH o 31

325BAR

\^^/S/clŚN

4XoPL

HYDRAULlCZNY

wĄz TYP 4SP o 10

445BAR

Ws/clŚN 4XoPL

HYDRAULlCZNY

wĄŻ TYP 4SP o 12

415BAR

WYs/clŚN 4XoPL HYDRAULlCZNY

wĄz TYP 4sP o

35oBAR \^^/s/clŚN 4XoPL HYDRAULlCZNY

ANTYELEKTROSTATYCZNY

ANTYELEKTROSTATYCZNY

ANTYELEKTROSTATYCZNY

19

ANTYELEKTROSTATYCZNY

TYP 4SH O 25 380BAR

I

ANTYELEKTROSTATYCZNY

10.

ANryELEKTROSTATYCZNY

wĄz TYP 2SN o 31

125BAR

\Al/S/Cl

4XOPL

HYDRAULICZNY

\^^rs/clŚN

2XoPL

HYDRAULlcZNY

ł1Ee'

B. Przedmiot ofeńy spełnia następujące wymagania prawne:

oświadczamŻe oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych

i

fizycznych
praw
osób
patentow
autorskich
handlowych,
znaków
i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych,
przetargoWą.
jest
ze
złoŻonąofeńą
zgodny
trzecich oraz
W przypadku wysĘpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikjjącym z naruśzenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmiot
zimÓwienia zobowiązuję się przystąpic do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego,
a takŻe ponieŚc wszysft<ie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego
narzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.

c.

Załączone do ofeńy dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez-Zamawiającego ( w przypadku koniecznościwypełnló osobno dla
poszczególnych zadań ).
1. oŚwiadczenie dotyczące Przedmiotu ofeńy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i
uzytku
wprowadzenia
Europejskiej

Unii

w

zakresie

na

rynek i

w podziemnych- wyiobiskach gorniczych W Warunkach istniejących zagrozeń
Załącznika nr 6 do slwz.
Sekretan Komisii: BZ
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Nr spravw:

2.

WĘGLoKoKS KRAJ S.A'

Karta katalogowa / Karta charakterystyki produktu

Zadanie nr:
3

PRZZI3136

... ...

CeńyfikaVy w zakresie ceńyfikacji dobrowolnej wydany/e przez jednostkę certyfikującą
potwierdzającyle, Że dokładnie oznaczonyle wyrob/wyroby będące przedmiotem zamÓwienia jesUsą
zgodny/e z normą PN-G 3201o:2012, (dany/e typ/typy) moŻe/mogą byÓ stosowany/e w podziemnych
wyrobiskach zakładÓw gorn iczych.
Zadanie

nr:

nr ceńyfikatu

..

'

... . '.

data wystawienia ...
data obowiązywania

D.

---ośw!adczam,Że

informacje znajdujące się na stronie/ stronach
stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia
16 kwietńia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z2020r. poz. 1913)'tj. spełniają

łącznie trzy warunki:

1j informacja

ma charakter

..

(techniczny, technologiczny, organizacyjny

przedsiębiorstwa lub posiada wańoŚc gospodarczą),
2) nie została ujawniona do wiadomoŚci publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufnoŚci.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnoŚc objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad. 1 ...
Ad2..
Ad 3 ...

E.

*

-

**

E_mail do obsługizamówień generowanych w pońaIu Dostawcy ( LDo

)

niepotrzebne skreślić

- wpisać własne dane

***

-wypełnić jeŻeli dotyczy

Sekretaę Komisji: BZ
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WEGLOKOKS KRAJ S.A.
Załącznik Nr 4 do SIWZ

Dotyczy: postępowania pn.

oŚWIADczEN IE WYKoNAWCY

Działając W imieniu
I

..

.'.

.. '

1) w stosunku do

- nie

.

1

Wykonawcy

|nazwa/firma], NlP

niniejszym oświadczam, że:

reprezentowanego przeze mnie VĘkonawcy:

zachodzi przesłanka wykluczenia

z

postępowania okreŚlona

W art.

7

ustawy

z

dnia

13 kwietnia 2022 r' o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

oraz słuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U' z2022 r' poz.835);
- nie istnieje zakaz udzielania zamówienia określony w ań. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 20221576 z dnia

8

r' W

sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego Środkow
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
-

kwietnia 2022

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

2)

reprezentowany przeze mnie \Ą/ykonawca nie oferuje w zakresie przedmiotu zamÓwienia wyrobow

pochodzących lub ktÓre zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

u

imię, nazwisko i podpis osoby
mocowanej do reprezentacji \Ąfukonawcy

Sekretarz Komisji: BZ
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCHTVTff KONYWANYCH DOSTAW
w okresie ostatnich trzech Iat przed upływem terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Nazwa i adres WykonawcY:
Data:

.

Data dostaw

Lp.

Przedmiot
zamówienia

Wańośó
zamówienia netto
zł

Podmiot wykonujący
zamówienie*

(nalezy

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

Pełna nazwa
Odbiorcy dostaw

do

(w przypadku

korzystaniapzez

\Al!konawcę
z jego potencjału)

dd/mm/rrrr)

Uwaga!
Przez wykonanie zamówienia naleŻy rozumieć jego odbior.

-

przypadku dostaw okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisac
,,do nadal'', podając wańoŚc zrealizowanego dotychczas zamÓwienia. - oo *y:kazu'nalezy dołączyc dokumenty potwierdzaiace. Że podane w wykazie dostawy zostały
wykonane nalezycie lub są wykonywane naleŻycie.

W

W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofeńę zobowiązany
'udówod
jest
nie Źómiwiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia,
w szczegÓlnoŚci dołączaj{c w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
oyspozyćji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia
*

Sekretarz Komisii: BZ
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Załącznik Nr 6 do S|WZ

ośWnDczENlE DoTYczĄc E PRZEDMIOTUruOFERTY

-)

Pełnomocnik:
Wykonawca, a W przypadku ofeńy wspolnej
(pełna nazwa iadres)-

Nazwa wYrobu:
gatunek, klasa, itP.)
(nazwa, nazwa han dlowa, tYP, odmiana,

Producent wYrobu

Posiadane dokumentY, odniesienia

prawa polskiego
iz oferowany wyrÓb spełnia wymagania
oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy,
podziemnych wyrobiskach
łn""p' i'do uzytku w
i Unii Europejskiej *"rair"si" wprowadźenl-n"
--):
gbrń i".ybr' w waru n kach istn iejących zagroŻeń.
w opakowaniu
będzie
óóstarczońy
'"ru"oo*
prr"Jńótż"ńo*i"nia
oŚwiadczam, ,"

2

ńłno'".o*ym nie

tr

lub

zwrotnym

podlegającym zwrotowi'

tj

rodzaj opakowania)
(jeŻelidotyczy Wypełnia Wykonawca okreśIając

UWAGA.Wpnypadkubrakuinformacjiorodzaju.opakowaniaZamawiającytraktowałbędzie
nie'poairó"ją"e zwrotówi' Zwrot opakowań
opakowanie, jakoopakowanie'ie.ahorazowe
zwrotnych odbywa się na kosztWykonawcy'

1

zagospodarowania wytworzonych przez siebie
oświadczam, iŻzobowiązuję się do dalszegoprawa'
z obowiązującymi przepisami
;Jó;eó*
'godnie

*)

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

!-1 |azńcźye odpówiednio d|a oferowanego wyrobu

Sekretarz Komisii: BZ
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
Data

MiejscowośÓ

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

oŚWnDczEN

oŚwiadczam, ze
1)

!E

vVYKoNAWcY WsPoLNlE
slĘ o zAMoWlENlE

U BI

EGAJĄGEGo

:

nie jestem w stanie likwidacji lub upadłoŚci albo jestem w stanie upadłoŚci lub likwidacji oraz o ogłoszeniu

przewiduje
up"dłos"i zawarłem układ żatwieidzony prawomocnym postanowieniem sądu ,a układ nie
zaspokoje n ia wi erzyciel i poprzez kwi d ację majątku u padłego'
nie'zalegam z uiszczaniiem podatkÓw, ói:łat,'śkłaoet<na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo
oraz
zalega11- z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
płatnoŚci
lub
zaległych
raty
na
rozłoŻenie
lub
odroczenie
prawem
zwoinienie,
uzysiałem przewidziane
organu,
właŚciwego
decyzji
wykonania
wstrzymanie w całoŚci
będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie przedmiotu zamowienia.
li

2)

3)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Sekretarz Komisii: BZ
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy/człon ka konsorcjum

:

ośWlADczEN lE WYKoNAWGY

1

!

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

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

lub

!

jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarÓw i usług

* - wybrać właściwąopcję i niepotrzebne skreśIić

2.

\Ałkonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku ofeńy wspolnej kazdy Wykonawca składający
. przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy
ofórtę wspolną oświadcza. że posiada status
w transakcjach handlowych (Dz.U.
opÓŹnieniom
przeciwdziałaniu
nadmiernym
z dnia 8 marca 2013 r. o
poz.
424 t.i.).
z 2021 r.

3.

Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku ofeńy wspÓlnej każdy Wykonawca składający
ofertę wspolną oświadcza. że jego właściwymuzędem skarbowym jest :

(

Sekretarz Komisii: BZ

nazwa Urzędu Skarbowego i adres )
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Załącznik Nr 9 do SIWZ
Pieczęć f i rmow a Wykon awcy
DATA

NIP

oŚWADczENlE
Niniejszym oŚwiadczamy, że posiadamy wierzytelności pienięzne wobec WĘGLoKOKS KRAJ S.A
przekraczające wysokoŚc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofeńowych w przetargu pn.
przetarg nr: ... ... ... ...
przewidywana data
;i"ń,
"t*;;"i;
wadium:
wysokoŚĆ Wymaganego

.

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

wańośc
wańość
wańoŚć
wańośÓ

WARTOSC RAZEM:

.

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty[-]
(słownie:
stanowiącej rownowaftość wadium, na poczetwadium Wymaganego w postępowaniu
pn.: [__J. oświadczamy, że zaliczenie wienytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie
-)
przez WĘGLoKoKs KRAJ S.A. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty
w zapłacie za okres do dnia
[-] dtatego też nie będziemy naliczać odsetek za opoźnieniewadium
nastąpi na zasadach
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot
okreśIonych w $ 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ s.A'

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

(pieczęÓ i podpis Dyrektora ds. Finansowych/GłÓwnego

Sekretaz Komisji: BZ
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Załącznik Nr 10 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

OKOKS KRAJ S.A.

Umowa

dniu

'.. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: ,,Umowa''):
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \AĄdział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
zawarta w

.

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka Akcyjna

-

Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRs 0000955885, NlP 653-000-48-65, REGON 270034633,
BDo 000012274,wysokośc kapitału zakładowego:173'321.000,00 zł opłacony w całoŚci, zwaną w treści
Umowy Zamawiającym, W imieniu i na rzecz ktÓrego działa1ą
I

2
d

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

2.

$ l.Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1.ProtokÓł końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa węży wysokociśnienlowych, nieokutych d!a potzeb
WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 251-8).
(Nr sprawy: PRZZl3136l
2. ofeńa złoŻona przez Wykonawcę'
3. Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia

(SIWZ).

$ 2. Przedmiot umowv

1'

Przedmiotem umowy jest: dostawa węŻy wysokociŚnieniowych, nieokutych dla potrzeb WĘGLOKOKS
KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 251-8).
2. Wykonawca oŚwiadcza, Że Świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do SIWZ.

3'

Zakres Świadczenia wynikający

w ofercie Wykonawcy.

1.
1)
2)
2.
3.

4.

niniejszej umowy jest tozsamy

ze

zobowiązaniem zawartym

$ 3' Cena iwarunki płatności
WartoŚc umowy nie przekroczy:
Wańoścnetto .....'.... '..'.....'zł,
stawka VAT _ zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizaĄi umowy.
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr.'.... do Umowy'

Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osob trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofeńą. W przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw
autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know- how przez przedmiot zamÓwienia, Wykonawca
zobowiązuje się przystąpiĆ do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego, atakŻe
ponieŚc wszystkie koszty zIym związane, wliczając w to koszty zapłacone pzezZamawiającego na
rzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone'
Wańośc umowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamowienia prowadzonego
zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKOKS KRAJ S.A., w tym lub aukcji

Sekretaz Komisji: BZ

dlr

z

str. 28

PRZZI3136

5.

elektronicznej (art'70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty
dostawy do magazynÓw Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty
opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.

Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci, z uwagi na charakter prowadzonej
działalnoŚci nie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie' W przypadku, kiedy zrealizowana
faktyczna wartoŚc umowy netto będzie niŻsza od wartości netto umowy, Wykonawcy nie przysługuje
jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej
częŚci umowy.
6. W sytuacjach powodujących koniecznoŚĆ odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \ĄĄlkonawcy,
ZamawiĄący obciązy \Afikonawcę kosztami transpońu w wysokości poniesionej pzezZamawiającego'
7. Dla określeniailościoraz terminu dostaw, Zamawiający składac będzie Wykonawcy stosowne
zamowienia ' UwaŻa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamÓwień
Wy konawcy przez Zamawiającego
1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Portalu Dostawcy), lub
2) przesłanie zamÓwienia faksem' lub
3) przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
8. W przypadku przekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą
w ,,Portalu Dostawcy'' co jest równoznaczne z dostarczeniem zamÓwienia' operacja ta połączona jest
z automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamÓwienia na wskazany przez
\A/ykonawcę w złoŻonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie adres poczty
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
9. Zamawiający jest uprawniony do doręczenia \Ą/ykonawcy zamÓwień nie poŹniej niŻ w ostatnim dniu
obowiązywania umowy'
1o. Suma wartoŚcizamÓwień wystawionych przezZamawiĄącego nie może przekroczyÓ wańości
umowy. WańoŚć odebranego towaru, ktÓrą zapłaci Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceny
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do ww. cen zostanie
doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami'
11. Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktury niespełniające wymagań
określonychw niniejszym paragrafie nie będą akceptowane przez Zamawiającego,
12. Faktury za realizację przedmiotu zamowienia Wykonawca wystawiaÓ będzie Zamawiającemu
w terminie wynikającym z właściwychprzepisów na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu
zamÓwien ia potwierdzon ego przez ma gazy n Za mawiająceg o
13. Fakturę nalezy 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 przesłac na powyzszy adres.
14. Faktury nalezy Wystawiac na adres wskazany w zamowieniu oraz przesłac na adres wskazany
:

w zamowieniu.

15. Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawieraĆ numer umowy, pod
16.

ktÓrym

umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym pŻez Zamawiającego
oraz numer zamÓwienia.
Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb

rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym
w Polskiej Klasyfikacji WyrobÓw i Usług (PKWiU) lub kodem CN, ponadto nazwa towaru na fakturze
powinna byÓ zgodna z nazwąasortymentu określonegow umowie i zamÓwieniu.
17 ' Wykonawca 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 wysyłac na adres wskazany w porozumieniu.
19. Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 30 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza 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 pienłszej kolejnoŚci na poczet
naleŻnoŚci głÓwnejwskazanejw tytule przelewu (art. 45'1 s 1 Kc nie stosuje się).
22. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kazdorazowo tylko iwyłącznie

23'

na fakturach.

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

\
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Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznoŚc główna, naleŻnoścuboczna,
i inne), w tym w szczegÓlnoŚci zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod ry$orem

w tym odszkodowania, kary umowne
niewaŻnoŚci.

25. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kaŻdej fakturze informacji o następującej

26'
27.

i

28' Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku

29'

Zamawiającego.

bankowego

z

realizac)i umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą byc
NaleŻnościwynikające
przedmiotem zastawu ani innej formy obrotu (np. cesja, sprzedaz), zgodnie z ań. 509 kc, bez pisemnej

zgody Zamawiającego.

30. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu
31.

treŚci:

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

podmiotów,

wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚc wobec
Zamawiającego za rea izację p rz ed m otu u m owy.
W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należnościjak i zobowiązań odbywać się będą
Rozliczenia
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj
l

i

.....

pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywac się będą W ramach
ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału ZamawiĄącego a dokonana przez Zamawiającego zapłata

na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu naleŻnego
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. _ (jeŻeli dotyczy)

32' W przypadku umowy z \AĄlkonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają,
ze wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych naleznościjak

i zobowiązań odbywac się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawicielem \Afukonawcy
określonym w ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi
Wykonawcami z tytułu realizaĄi umowy odbywaÓ się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez
udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na Żecz określonego
w ofercie i/lub umowie przedstawiciela Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotÓw
będących Wykonawcamiz tytułu naleŻnego wynagrodzeniaza realizację przedmiotu umowy.
33. Zamawiający oŚwiadcza, że:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 000 48 65'
2) jego właściwymurzędem skarbowym jest Pienruszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2A,01-513 Warszawa,
3) posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia B marca 2013 r' o przeciwdziałaniu
nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2021 r. poz. 424 t.j.).
g4. Jezeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia
zmiany.
35. W przypadku zmiany właŚciwych urzędow skarbowych Zamawiającego i/lub \Ą/ykonawcy, kaŻda
ze Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni

od daty jej dokonania.

Zamawiający oświadcza, Że będzie realizowac płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, tzw' spłT payment'
37. Numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi byc rachunkiem
dla ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r' - Prawo bankowe (Dz. U.
2021.24391.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
38. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktÓrym mowa wart. 1 17ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. ordynacja podatkowa

36.

39.

1)
2)
3)

(Dz. U. 2021.po2.1540 t.j.).
Przedmiot zakupu moŹe zostac sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę

leasingowego. W takim przypadku Wykonawca pozostanie zobowiązany względem Zamawiającego

w zakresie:

obowiązkÓw wynikających z rękojmi i gwarancji,
obowiązkow w zakresie dostawy, montaŻu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie obsługi
przedmiotu umowy,
Wymaganych warunkÓw technicznych i jakościowych przedmiotu umowy,
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tyt' kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie

4)

odpowiedzialnoŚci

a)

ffiodatkuodtowarÓwiusługonumerzeidentyfikacyjnymNlP

obowiązkÓw,

o ktÓrych mowa powyzó1 na warunkach zasadach okreŚlonych w postępowaniu/umowie.
40. Wvkonawca oświadcza, Że:

b)

41

42

i

ijest uprawnionym do wystawiania faktur
tuo jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarow i usług

\Afukonawca oŚwiadcza, ze jego właŚciwym urzędem skarbowym jest ... ..: ..' ...

@zó|osiadastitus,..''.przedsiębiorcywrozumieniuustawy
nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych

(Dz.U'
dnia8 marca 2Ol3 r.ćprzeciwdziałaniu
2021 r. poz. 424 t.i.).
43' Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktÓrym
mowa w ust. 33, pkt 3); ust.42 powyzej.
44' W przypadku opÓznień w płatnościichkwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem

z

odrębnych negocjacji'

45. Strony'pr'e'Toują mozliwośc zmiany umowy poprzez obniŻenie cen jednostkowych materiałÓw
wskaźanych w załączniku nr . '. ... do umowy. Zmiana umowy w tym zakresie moze nastąpiĆ w formie
pisemnego aneksu do Umowy lub poprzez złoŻenie przez \Ą/ykonawcę jednostronnego pisemnego
oŚwiadcze

1.
2'
3'

n

ia Zamawiającem

u.

$ 4 Termin obowiazvwania umowv
będzie
obowiązywac
Umowa
ZamÓwienie nie moze uye doręczone pÓŹniej niŹ w ostatnim dniu obowiązywania umowy'
Termin realizacji dostaw - 30 dni od daty wysłania zamowienia drogą elektroniczną.
$ 5 Gwarancia i postepowanie reklamacvine

1.Wykonawcaudzielana[rzffiarancjinaokres:'....miesięcyliczącoddaty

2.
3.

4'
5.
6'
'
7

8.
1.
1)
Z)
3i
2,
3.
J,

,\

do Wykonawcy.

Po stwierdzenlu koniecznoŚciwycofania z uŻytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną
prze prowadzo ne og lędzi ny w obecnoŚci przed stawiciela \AĄl kon awcy.
W przypadt<u uzninla reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ,.'w terminie do 3 dni
roboczych od daty uznania ret<ljmai.li, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych

zgodniezzapisami$10.

W przypadku rozbieźnoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zleció wykonanie
badań specjalistycznej jednostce badawczej.
W przypadi<u rizysdńia wynikow badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonlwca, który zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o w/w wynińach, towaru spełniającego wymogi określone-przez Zamawiającego
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami s 10.
wysot<dśe kosztow badań określikaŻdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza'
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostać objęty nową gwarancją na takich samych
zasadach jak przedmiot umowY.

d

rt

$ 6 Badania kontrolne

pżeprowaozania w dowolnym terminie, w.czasie obowiązywania
zaslrzega sobie prawo
Zamawiający
-ba'dań
'zakupionego
dostarczonego towaru w zakresie jego zgodności
konirolnych
umowy,
z deklirowa nymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi i jakoŚciowymi oraz wydanymi
certyfikatami pzez'.
akródytowaną jednostkę uprawnioną do ceńyfikowania wyrobÓw, lub
akredytowan e-przez Poiskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
laborjtorium badawcze posiadające potwieidzenie kompetencji wydane przez jednostkę uprawnioną
do ceńyfikowania wyrobow, uprawnione do badania towarÓw stanowiących przedmiot umowy,
Zamawiający zastriegasobie prawo ustalania zakresu badań towarow objętych kontrolą.
Pobranie bionri towlru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty
zawiadomienia Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną'
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dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego'
W uzaśadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin
zapłaty za dośtarczonb, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłuzony
o okres postępowania reklamacyjnego.
W przypadku'dostarczenia towaru wadliwego, w tym zwadą ukrytą, 'Zamawiający złoŻy Wykonawcy
pisbmńą reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem
naliczenia kar umbwnyóh, reklamację rozpatrzyĆ i udzieliĆ Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi
czy reklamację uznaje iwskazac sposÓb jejzałatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego
po dniu pi)euazania, drogą faksową- lub elektroniczną, przez Zamawiającego reklamacji
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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 ktorym zostanie pobrana probka towaru,
terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych ijej wielkościwskazując jednoczeŚnie Jednostkę, ktÓrej
zlecono ich przeprowadzenie.
Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej pańii towaru, do czasu pobrania probki towaru
do badań kontrolnych, w sposob uniemożliwiający ingerencję osÓb trzecich odpowiada ZamawiĄący
tj.: Kopalnia, w ktorejzostanie pobrana probka towaru.
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu probkitowaru do badań oraz jejoznaczenia
w dogodny dla niego sposÓb.
\Afikonawcy
ZamawiĄącemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia W procesie badawczym
organizowanym i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą , o ktÓrej mowa w ust. 1.
Z pobrania probki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokoł zawierający,
co najmniej, informacje okreŚlone w ust. 3, ktory podpisują:
Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,

i

5.
1)
2)
6.

przedstawiciel Wykonawcy umowy.
Protokoł, o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryginał zatrzymuje
Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel \Ałkonawcy obecny przy pobieraniu prÓbek
towaru do badań'
W przypadku nieobecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu probki towaru do badań,
protokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a \Ąłkonawcy nie przysługuje prawo
wn iesien ia zastrzeŻeń dotyczących sposobu jej pobiera n ia.
Przekazanie prÓbki do badań jednostce wymienionej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, iloŚÓ i nazwę pzekazanego do badań towaru oraz nazwisko i imię osoby
odbierającej probkę do badań.
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa w ust. 1 opinii
stwierdzającej niezgodnoŚc prÓbki towaru z Wymaganiami okreŚlonymi w ust. 1, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o ktÓrych mowa w ust' 9:
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilościrownejwielkości nierozchodowanej dostawy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami $ 10, z zastrzeŻeniem

7.
8.
9.

1)

2)
3)
4)
5)
11'

12'

13.
14.

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,

ZamawiĄący moŻe zlecic, powtorne badania kontrolne probki toŻsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
Wykonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtornych badań, o ktÓrych mowa w pkt 3' jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia i wydania opinii,
niezaleŻnie od uzyskanych wynikow,
dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa
W ust. 'l mogą stanowić przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn lezących
po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaŁy za wadliwą pańię towaru.
Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz \A/ykonawcy jego transportem i na jego koszt.
W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktorej mowa
w ust. 1, wady towaru częŚciowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu oraz podjęciu
przezZamawiającego decyzji o demontaŻu iwytranspońowaniu towaru z dołu kopalni, kosztami
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie \Ąłkonawca na podstawie faktury
wystawionejprzezZamawiającego W oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztow.
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 realizacji umowy z posiadanymi przez \A/ykonawcę certyfikatami'
Waudycie, o ktÓrym mowa w ust. 13, oprÓcz upowaŻnionych przedstawicieli Zamawiającego mogą
uczestniczyĆ, na zaproszenie Zamawiającego, rownieŻ przedstawiciele akredytowanej jednostki
certyfikującej.

N
\

\\
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$ 7. Obowiazki Wvkonawcv

1'
2.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc przedmiot zamowienia zgodny ze złoŻoną ofeńą'
Dostarczenie przez \Ą/ykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
w terminach okreŚlonych w zamówieniach w godzinach od 06'00 do 13.00, chyba, Źe uzgodniono inną
godzinę dostawy. Towar winien zostaĆ wydany Zamawiającemu W opakowaniu zwyczĄowo przyjętym
dla danego rodzaju towaru isposobu przewozu.

\Ąłkonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transpońem własnym i
do WĘGLoKoKs KRAJ s.A' KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek .

3.
4'
5'
6.

na koszt

własny

Towar winien byc oznakowany W sposÓb umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadow niebezpiecznych

powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałÓw dostarczonych przez \A/ykonawcę. Koszty odbioru
powyzszych odpadow ponosi \Ą/ykonawca.
Braki w dostawach towaru, ZamawiĄący zobowięany jest podac Wykonawcy do wiadomoŚci pisemnie,
faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. \Ą/ykonawca winien w
ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zając stanowisko, co do brakÓw w towarze'
JeŻelizajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻałza

7.
8.

niedostarczony.

9' Z

chwilą rozpoczęcia realizaĄi dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyĆ do magazynu

Zamawiającego z kaŻdą partią wyrobÓw sporządzone W języku polskim dokumenty, potwierdzające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okreŚlonych przezZamawiającego:
1| P rzy każdej dostawie/usłudze/+eboełełł*cełrrlangi:
- Dowód Wydania Materiału (WZ),
- Świadectwo kontroli jakoŚci,

'10.

- Deklaracja zgodnoŚci,

-

Kańa Gwarancyjna Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym

transportem i na własny koszt. Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną
o mozliwoŚci odbioru opakowań w terminie:

1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań - jeŻeli dotyczy
2) do 180 dni od dnia przyjęcia towaru _ dotyczy bębnow po linach, kablach i przewodach - jeŻelidotyczy
11. Jezeli Wykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o możliwoŚci odbioru opakowań zwrotnych,

1)

nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:

dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy na koszt \Ątlkonawcy, zgodnie

2)

z cennikiem przewoŹnika,
unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt \AĄkonawcy'

1

Zamawiający zobowięany jest do wystawiania zamÓwień, ktore będą podpisywane lub przekazywane

$ 8.

obowiązkl Zamawiaiaceqo

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

Strony

Zamawiającego.

2
1

2
3

4
5

6
7
B

I
3

ZamÓwienie winno okreŚlac:
identyfikatory umowy,

sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia,
datę i numer zamowienia,
przedmiot zamowienia,
ilościi jednostki miar,
ceny jednostkowe netto,

ogÓlną wańoścnetto zamÓwienia,
termin realizacji zamÓwienia,
miejsce dostawy.

Ze strony

Zamawiającego osobą odpowiedzialną

za

realizację umowy

w zawartej umowie lub branzysta sporządzający zamowienie.

są osoby

wymienione

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

1.
1)
\

\ d l.l

$ 10. Karv umowne iodszkodowania

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zapłacicZamawiĄącemu kary umowne:

Sekretaz Komisji: BZ

str.33

Nr sprawv:

a)

b)

c)

d)
e)
2)
a)

PRZZI3136

WEGLOKOKS KRAJ S.A.

w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej częŚci umowy, gdy. Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za ktore odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania lit' b i
lit. c w zakresie zamowień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,
w wysokości 10% umownej wartościnetto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w niezrealizowanej części

zamowienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okolicznoŚci, za ktÓre odpowiada
Wykonawca,
w wysokości 0,2% umownej wartoŚci netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w zamÓwieniu,
nie dostarczonego w terminie za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru,
przy czym od 3't dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości0,5%. W przypadku
definitywnego braku realizaĄi zamÓwienia lub jego częŚci, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy,
kara umowna rÓwna jest wańości niezrealizowanego zamÓwienia' Za definitywny brak realizacji
zamÓwienia lub jego częściuznaje się w szczegÓlności oŚwiadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od
realizacji zamÓwienia lub jego częścioraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki
w realizacji zamÓwienia lub jego częŚci osiągnie wartoścniezrealizowanego zamówienia lub jego
częŚci.
w wysokoŚci 0,2% wańoŚci netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki
w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w $ 5 ust. 3,
W wysokoŚci 0,2o/o wartoŚci netto podlegającego wymianie towaru za kaŻdy dzień zwłoki
(w przypadkach okreŚlonych w $ 5 ust. 5 lub 7 orazw $ 6 ust. 9 pkt 1)'
ZamawiĄący zobowiązuje się zapłacic \Ałkonawcy kary umowne:

w wysokości 10o/o umownej wartoŚci netto towaru określonego każdorazowo W niezrealizowanym
zamÓwieniu' gdy \Ą/ykonawca odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności,za ktÓre odpowiada
Zamawia1ący,

b)

2.

3

4.
5.
1)

2)
3)
6.

w wysokoŚci 0,1o/o umownej wańoŚci netto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
towaru zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W razie opÓŹnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający uprawniony jest do
nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych iloścodpowiada iloŚci towarów z dostarczeniem ktÓrych
Wykonawca się opÓŹnia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany za cenę wyŻsząod ceny
wynikającej zwiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciązy Wykonawcę roŻnicą pomiędzy ceną, po
jakiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie'
Zamawiającv niezaleznie od zastrzezonych kar umownych ma prawo domagania się od \A/ykonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wańoŚci faktycznie poniesionych strat oraz utraconych

korzyŚci.
W przypadku wystąpienia okolicznoŚci uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty
stanowić będzie nota księgowa
Za datę dostawy pańii towaru strony przyjmują:

datę dostarczenia pańii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną pzez magazyniera

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

Zamawiającego, przekazaną \Ą/ykonawcy, lu b
datę dostarczenia przez Wykonawcę pańii towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,
potwierdzoną w sposob 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 organ izacyj nej, ktÓra wystawiła dane zamÓwien ie.

$ 11. odstapienie od zamówienia
W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, ZamawiĄący może odstąpic od realizacji zamÓwienia
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyÓ kary umowne zgodnie z postanowieniami
1)

2)
3)

4)
5)
2.

$10 ust.1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:

otrzymania przezZamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,

otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy

odmowie wymiany pańii towaru,

nabycia przez Zamawiającego

u

innego kontrahenta towarow,

W ilościwyspecyfikowanej

w niezrealizowanym zamowieniu, z ktorych dostarczeniem \ĄĄlkonawca się opÓŹnia.

odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy
ZamÓwienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dla przekazywania zamowień uwaza się
za skuteczne.

Sekretaz Komisji: BZ

d f,;

o

co do ktorej Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z$'10 ust.'l
pkt 1 lit. d, osiągnie 10% wartoŚci reklamowanego towaru,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłokiw dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie z $
10 ust'1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wańoŚci reklamowanego towaru,

str. 34

s

po uzgodnieniu między Wykonawcą
Dopuszcza się odstąpienie od.. realizacji zamowienia
Z-żińźwiaiącym.W tańim przypadku nie na|icza się kar umownych'

3.

$ 12. OdstaPienie od umowv

Zamawiającemuprzysługujeprawooostąplói-uooumowyexnuńc(odteraz)wprzypadkunaruszenia
zagroŻenia bezpieczeństwa mienia
przez Wykonawcę p'"ńiś"ńprawa, sriutr<u;|cych powśtaniem
to Zamawiający moze wykonywaÓ w ciągu 30
Zamawiającego lub zdrowia, zycia pracownixów. Prawo
przez \A/ykonawcę przepisow prawa
dni od powzięcia pi'Lź ni"go wiadomoŚci onaruszeniu \Ałkonawcy
przysługuje wynagrodzenie
ź"g'ożeń.W takim przypadku
skutkującycrl powstanie'
',l*
nalezne mu z tytułu wykonania częŚci umo\'vy
odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do ;óónostronnego

2

w przypadku:
działalnoŚci lub czynnoŚci objętej
utraty przez Wykonawcę posiadanych. uprawnień, do wykonywania
nakładają obowiązek ich posiadania'
ó;ńńńt 61 zlmowieńb, j"z"li prźepisy prawa
* .iągu 30'óni od powzięcia przez niego wiadomoŚci

1)

Prawo to Zamawiają;y;ó'; *vr.onv*'"ó
o zaistnieniu tych okoliczności.''
ex nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy
W odrębnym oświadczeniu,
określonego
dni,
60
nii
ńięcejwypowiedzeni" n yno.iić"gb nie

3

w przypadku:

1)

powodujących
w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
- "uwolni'onv'"ń
ograniczenia produkcji lub reorganizacji
potencjału ludzkiego

2)

umową
Jo iańoozie|nej realiżacji przez Zamawiającego świadczeń objętych
Świadczenie objęte umową nie
ze
zmian w strukturze oig;izacyjnej zamawńiióógo, skutkującej'tym
moze byc zrealizowane
leŻących po stronie

mozliwośc wyt<orrysńia

środkÓw- proolxóji

lub
.

3)
a)
b)

niewykonywania

luo nienalezytego wykonywania zamÓwienia

\Ą/ykonawcy, przy czym za''

z

przyczyn

się przez \A/ykonawcę od realizacji

niewykonywanie zańówienia rozumie się wielokrotne uchylanie
umowy w całoŚci lub w częŚci,
zamÓwienia w sposob niezgodny ze
nienalezyte wykonywanie zamowienia rozumie się wykonywanie
efekt realizacji zamowienia jest
sposobem określonymw umowie, sxutt<ującym'tym, iŻ'uzyskany
ńLprzvoatnv do kon'kretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego.
$ 13' Ochrona danvch osobowych

WykonawcaiZamawiającyzobowiązanis@chdanychosobowych,wzwiązku
i''technicznych środkÓw ochrony danych

z

2

J.

realizacjądostaw, w tym do stosowaniJ óig"ni.""yjnycrl
z zapisami_prawa a w szczegolnoŚci
osobowych przetwarzanych w systemactr intor'ńatyczńycn zgodnie
t'j' z dnia 19'09'2019)'
z ustawą zdnia10 maja 201B. o ocnronie Janycn'o1oóowyć.n1oz.v'zo19'1781
27 kwietnia 2016 r' w
(uE)
zotolo79zdnia
orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiógo iRady
i w sprawie
osobowych
danych
prze1virzaniem
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiiązui z
95/46/WE.
dyrektywy
ś*oooon"go prźepływutakich danych oraz uchylenia
lub interpretacji, wydanychprzez
Wykonawca izanaiiąącv zooowiłzani s| oo .io'o'"ńi" wytyóznyctr
danych osobowych dotyczących
bcnróną
siĘ
zajmujący
czy
oorab
polski organ naozoru t.],'n'un1ny orgin
'przefutańania
iochrony danych osobowych' _:--- .^^_i_
posiadający dostęp do danych osobowych
Wykonawca i Zamawiający oŚwiadcz ają, Że pracownicy
ochrony
o uóźieleni'e zamowiónia/umowy znająprzepisy dotyczące
przedstawicieli stron pó'.iti,"*.ńi9
'óoslaoa;ą stosońne-u|owaznienia uprawniające do przetwarzania danych
danych osobowych oraz
osobowych.

4

Wykonawca

z

i

udziałem *

uzyskane w związku
Zamawiający oświadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli
wykorzystane
zostaną
umowy.
realizacja
i/lub
zamowienia
po.tópóńjn'iu o uozieteńń

wyłączniewcelurealizac;iprzedmiotuu.mowyitakdługojakjesttoniezbędnedojejrealizacji,apotym
przez okres oopońiioa1ący terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy'

"ź"śi"

$ 14 Przetwarzanie danvch os-obowYch

Zgodniezarl.13ust.1iust.źnoegoiRady(UE)2016/679zdnia
osÓb fizycznych w-związku z przetvlarzaniem

danych

27 kwietnia zoto ióru. ,n spra'i" o"Lr*v
oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME
osobowych i w sprawie swo'bodnego prż"'[ły'utakiih 9aY"h
zwanego dalej RoDo'
(Dz.U.UE.L.2616'119'1),
J*i1lóńl'
(ogolne rozporządzenie o ochrońie
Zamawiający informuje,

1)

S'A'' z siedzibą
Administratorem danych osobowych VĘkonawcy _199| wĘcl-oKoKs śTAl PrzedsiębiorcÓw
Rejestru
do
J' żięk^, wpisaną
* ;i;ńil-śią.r.i.r..'(41-940) przy ;ul.'Gen'
Gliwlcacrl, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
prowadzone go przez sąo neiono*i

Sekretaz Komisii: BZ

{)

lln

iz:

str. 35

173 321.ooo'oo złotych opłacony w całości'
Sądowego, KRS oooo955885, kapitał zakładowy
identyfikacji podatkowej NlP 653_000-48-65'
podatnikiem oo towarjw-i;'Ł;g posiaoaiącfrn-n,.]'"'
www.weglokokskraj'pl,
sekretariat@weglo'kokskraj.pl'
REGoN:270034633; BDo oooo,1 227a, e-ńJll:
Danych osobowych w WĘGL.K.K_S KRAJ S A
6:i:'i*{łts:"iil"J3il;," ochrony
67 '
76 adres e-ńil: iod@weglokokskrai.p|, tel' 32 71816
:

2)

adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji

PrzeNvarzanieprzekazanychprzezwyr<onawcęJu.@dotyczyÓreprezentantÓw,

3)

właŚcicieli

lu

b pracownikow \A/ykonawcy'

Dane\Ą/ykonawcysąrÓwniezprzetwarzanewceluzapewnieniakomunikacjimiędzystronami,
strategii i, prognoz oraz promo\Nania produktÓw
dokonywani a analiz rynkowych, opru"o*y'"nń
vi celu dóchodzenia i windykacji naleŹności
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potźóba takze
okreŚlonego w ań' 6 ust' 1 lit' 0 RoDo'
w oparciu o tzw. prawńie uzasaónion" int"i""tlnjńinńtrło.'a
niezbędne rowniez do wykonania ciązącego
Przetvlarzanie powyŻszych danych osooońycn.jest
W szczegolnoŚci . z . ustawy o podatku
na Administratorze obowiązku prawnego wynińającego
pr?Yo geologiózne igórnicze' ustawy kodeks
dochodowym od osob fizycznych i prawnych,"ustarły
'1 lit' c) RoDo'
ustawy ó racnunxówoŚci nJ podstawie art' 6 ust'

4)

5)

7)

karny, ustawy kodeks cywilny, oraz
w.zakresie związanymzrealizaĄąpowyzszych
Dane osobowe \Ąt!konawcy przetwarr.n" ,l ńłą..nie
\A/ykonawcy ińnym odbiorcom świadczącym
celow. Administrator może udostępniÓ o"ńe óśboowe
Wykońawcy będą rowniez udostępniane
oańe
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń orJ ior^órtwa.
prawa
oraz
przepisÓw
[odmiotom pizetwarzającym' z ktorymi
podmiotom upo*"rn'ioiy' ;; Ńd't"wie
pń"t*"i'ania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
Administrato r zawarłumowę o powlerzen'u
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora'
prowadzenia postępowania o udzielenie
Dane osobowe Wykonawcy będą przeŃ,tirzane w okresie

8)

Ńk;;"';;;' óosiioa

6)

a

takŻe 5 lat po iego zakonc'uniu.
zamÓwienia
z obowiązującymi.pzepisami'

D"n" osobowe będą

przechowywane zgodnie

'

n fraśni
dat or"1-p_l1Y:^,': h sprostowania,
treściswoich danych,
prawo dostępu do
do przenoszenia danych' prawo
prawo
prze[warzania,
zaktualizowania, usJni["i", ogr"niczenia
wniesienia sPrzeciwu'
osobowych w WĘGLoKoKS
p1."ńo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych
Wykonawca
e-mail: iod@weglokokskraj'pl , tel'32 71816
'" 41-905 Bytom, ur. ronsiyiu.iiTo
KRAJ s.A.: adres;
"0r".
ul. Stawki ioo_igg Warszawa, gdy uzna,iŻ
67 lub do Prezesa Urzędu ochrony ounv"ń-óśbuóńycn,

e)

przepisy
pr;:",wr^r.^nle oanych ósobowych wyt<ońawcy narusza

RoDo'

$ 15. Nadzór wvnikaiacv z.zaĘadzenia środowisroweqg

WtrakcierealizacjizamÓwieniarnryxonaiaprzepisowprawnych
dla WykonawcÓw obowiązującej
W zakresie ochrony środowiska orJ_ '"ói'ó' ln'sirukcji
https://łostawcy-weglokoks'coig'biz/'
w WĘGLoKoKS KRAJ S.A.' zamieszczoneina stronie
$ 16. Zasadv etvki
poprzez swoje zachowanie (działanie' znoszenie
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Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy czym \A/ykonawca ma prawo zachowaÓ po jednej kopii wszystkich

dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego ibez wyraŹnej
zgody ZamawiĄącego nie mogą byÓ przez Wykonawcę, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby, za
ktore Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnośc, poza zakresem Umowy przebł,tarzane, ani też
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego' lub
została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takŻe dopuszczalne
w następujących sytuacjach
Wykonawca może w razie potrzeby dzielic się informacjami związanymi z realizaĄą Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem
zachowania poufnościinformacji przez podwykonawcÓw;
Wykonawca moŻe ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
Wykonawca może ujawniac informacje na żądanie organÓw państwowych' gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się, 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 jejrealizacji, zzastrzeŻeniem ust. 4 i5'
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych Środkow technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
nieu powaŻn ionym dostępem, uszkodzen iem i/lub n ieu prawn ioną modyfikacją'
W przypadku naruszenia pzez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.
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$ 18. Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z
201 0r. o ochronie informacji niejawnych (D2.U.2019.7 42 t.j.).
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19. Siła vwższa

Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŻyte wykonanie Umowy, jeżelijej
rea izację u n ie mozl iwiły o kol icz noŚci s iły wy Ższej'
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Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŻne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częścina stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie można zapobiec ani
p
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Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
klęskizywiołowe np. poŻar, powÓdz, trzęsienie ziemi itp.,
akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.'
powazne zakłocen ia w funkcjonowan iu transpońu,

o zaistnieniu okoliczności
stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy'
5
Jezeli okolicznoścsiły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niŻ siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
$ 20. Nadzór i koordvnacia
Ze strony ZamawiĄącego osobą/osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad
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Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania
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osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad realizaĄą
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Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad
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E-mail do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo
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Zmiana osob odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu' o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osob odpowiedzialnych za realizację umowy, Wymagane jest pisemne powiadomienie
drugiejstrony umowy.

$ 21. Postanowienia dodatkowe

1. W związku z sytuacją, jaka zaistniała na skutek wojny pomiędzy Federacją

Rosyjską,

a Ukrainą, Wykonawca oświadcza, Źe stosuje się do obowiązujących przepisÓW prawa wprowadzających
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imzagraŻających',
rozporządzenia Rady (UE) nr 83312014 z dnia 31 lipca 2014 r' dotyczącego ŚrodkÓw ogranicza1ących w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie'
Wykonawcy oŚwiadczają, Że nie zachodzi wobec nich przesłanka wykluczeniaz postępowania określona
w art.7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.
poz.835) oraz nie istnieje zakaz udzielania zamÓwienia okreŚlony wart. 5k Rozporządzenia Rady (UE)
nr 20221576 z dnia B kwietnia 2022 r, w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego
środkÓw ograniczĄących w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
Wykonawca 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 środkio
charakterze sankcyjnym niz te określone W ust. 1'
Jezeli ktÓrakolwiek z okolicznościzawańychw powyŻszych ust. 1-4 staniesię nieaktualna, wÓwczas
Wykonawca zobowiązują się niezwłocznie powiadomiÓ o tym Zamawiającego za poŚrednictwem poczty
e-mail, nie pozniej niz w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okolicznoŚci.
NiezaleŻnie od podstaw odstąpienia od Umowy okreŚlonych w jej treści, Zamawiający uprawniony jest do
odstąpienia od Umowy w całościlub częŚci w przypadku, gdy zajdzie co najmniej jedna z ponizszych
okolicznoŚci:

a)

wobec Wykonawcy zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia z postępowania określonaw ań'
7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r'o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuŻącychochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U' z 2022 r.

b)

wobec Wykonawcy zaistnieje zakaz udzielania zamÓwienia okreŚlony w ań. 5k Rozporządzenia Rady
(UE) nr 20221576 z dnia 8 kwietnia 2022 r' w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014
dotyczącego środkowograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na

c)

wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamÓwienia) wyroby pochodzą lub zostały wywiezione
z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej;
Wykonawca nie stosuje się do obowiązujących przepisow prawa wprowadzających sankcjew związkuz
wojną pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą lub wspÓłpracuje z podmiotami objętymi sankcjami, czy
też w zakresie, ktÓry jest objęty sankcjami'
wobec Wykonawcy podejmowane są inne prawem przewidziane Środki o charakterze sankcyjnym niz te

d)
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poz.835);

Ukrainie;

okreŚlone w ust. 1'
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nie wspołpracuje podmiotami objętymi sankcjami, czy teŻ w zakresie' ktÓry jest
objęty sankcjami' Nadto Wykonawca oŚwiadcza, Że ani on sam, aniŻaden członek )egozarządu, aniteŻ
jego benefiĄencizeczywiŚci nie są objęci sankcjami' W szczegÓlnoŚci \Ałkonawca oświadcza, Że
stosuje się do:
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r' o szczegolnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz słuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z2022 r. poz.B35);
rozporządzenia Rady (WE) nr 76512006 z dnia 18 maja 2006 r' dotyczącego środkÓw ograniczĄących w
związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusiw agresji Rosjiwobec Ukrainy;
rozporządzenia Rady (UE) nr 26912014 z dnia 17 marca 2014 r' w sprawie ŚrodkÓw ogranicza1ących w
odniesieniu do działań podwazających integralnośc terytorialną, suwerennoŚc i niezalezność Ukrainy lub
sankcje
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Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o ktÓrym mowa
w ust. 6, w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez niego wiedzy o okolicznoŚci stanowiącej
podstawę odstąpienia'
$ 22. Postanowienia końcowe
Ewentualne Sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji
bezpośrednich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy pÓŹniejszego

niz okreŚlony w umowie:
w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,

po przekazaniu zamówienia' dla zamowień przekazywanych drogą elektronicznąpoprzez informację o
zmianie terminu realizacji zamÓwienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niz pienvotny termin
realizacji. W kaŻdym przypadku moŻliwa jest zmiana terminu realizacji zamÓwienia po przekazaniu

5

6

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
ZamawiĄąceg o wiedzy o powyższych okol icz nościach.
W sprawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa

4.
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od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie
pracownikÓw WĘGLoKoKs KRAJ S.A. przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizacją Umowy.
Zakaz ten nie dotyczy pracownikow ZamawiĄącego, wykonujących na zecz firm obcych czynnoŚci,

polskiego.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swejważnoŚci formy pisemnejw postaci aneksu
do umowy, z zastrzeŻeniem $ 3 ust. 45'
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplazu dla kazdej

ze

Stron.
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oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e- mailem.
W przypadku braku mozliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
przez sąd właŚciwy Żeczowo i miejscowo dla Zamawiającego'
Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie czynnoŚci związane z koniecznościąbezpoŚredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ S.A (w tym m.in' uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takŻe wszystkich czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKoKS KRAJ S.A. wynikających z zawieranej
umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej nadzÓr
nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
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