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KOW ZAMOWI EN IA

Zamawiający:

WEGLoKoKs KRAJ sPoŁKA AKCYJNA

ąl-gąo Piekary Śląskie, ul. Gen' Jerzego Ziętka

zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \Ą/ydział Gospodarczy pod nu
KRs oooo955885;wysokośc kapitału zakładowego'' 173 321 000,00 PLN opłacony W
NIP: 653-000-48-65;

REGON: 270034633;
nr rejestrowy BDO 0000'12274

res strony ntern etowej : www.weq lokokskra i. pl
Sposób komunikowania się z Wykonawcamizostał okreŚlony w dalszej częŚci SIWZ'
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcv-weslokoks.coiq.biz
Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofeńowego
(adres platformy EFO): https://efo.coio.bizl
ad

i

4.

lnformacje pod stawowe
przetargu
est w try bi
N tn reJsze postępowa nie o udzi el nte za mowt e nia p rowadzone
KRAJ S.A.
n ieogra nrczo n e go z god n te z Regulamin em Udzielania zamowten W WĘGL
zwanym w dalszej częŚci SlWZ Regulaminem z zastueŻenie m postanowi ń SI wz
Wyciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust.1 dostęp ny est dla \Afukon AWCOW na stronie nternetowej
WĘGLoKoKs KRAJ S.A. w Profilu Nabywcy
W niniejszym postępowaniu o udzielenie za mowren ta kom un kacja m ędzy
się przy
Wykon awcam i, w szczegó n osct kładan re ofeń oraz do kume ntów oświadczeń
w postaci
u życiu środków kom u nika cl elektron icznej ofeńy wraz z załącznika ml s po rządza
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób składania ofeń na platformie EFo jest dostępny na stronie:

5.

Zakres iloŚciowy przedmiotu
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2
J

6.

7

https://efo. coiq. bizlindex/pomoc/dokumentacia

jest zakresem sz acunkowym
zamÓwienia
Zamawiająceg o z nalezytą stara nnością Zamawia1ący pom mo d ochowa nia naleŻytej
działalnoŚci nte zapewn ta realizacji zamÓwien ta W
uwag n a chara kte p rowadzon
prawo
a
sobie
do z miany iloŚci zamawianych towa rÓw W ramach
Zamawiający zastrzeg
pozycj aso ńym e ntowych składanta za mÓwień według rzeczywtstyc h potrzeb z
całkowita WA ńoścdostaw n te pŻekroczy wańości umowy raz, Że ce ny jed nostkowe
pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie. lloŚci wynikającezrzeczywistych potrzebZa
zostaną okreŚlone w zamÓwieniach.

Zamawiający dopuszcza mozliwośc składania ofeń częściowychna poszczególne
zamowienia, ktÓre wyszczegÓlniaZałącznik Nr 2 do SIWZ.

Liczba pozycji wynosi:
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przez
z
zakresie
olnych

iem, Że

olnych
aJącego

cje

z części
jednego

Zamawiający przewiduje mozliwość złoŻenia ofeńy

Wykonawcę na jedną lub więcej pozycj iz częścizamowienia
Zamawiający po przeprowadzen iu tego postępowania n ie zamie rza zawrzeć umowy
Zamawiający n ie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofeń wariantowych.
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dokona badania i ocenv wszy

an
n

naikorzvstnieiszv bilans cenv oraz innvch krvteriÓw ocenv ofeń.

lll.
1.
2

tV.
1.
2.

opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamÓwienia jest:

Dostawa kablieIektroenergetycznych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A KWK Bob
mat.313-2) .
SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry techn
uŻytkowe określaZałącznik Nr 1 do slwz.

o-

Termin realizacjizamówienia iwymagany okres gwarancji.
Umowa obowiązywac będzie: od dnia zawarcia do 31.'12.2022roku,
Zamówienie nie może byc doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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1)

a)

b)

c)

d)

Realizacja dostaw odbywac się będzie sukcesywnie zgodnie
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

z

zamowieniami

Wvmaoanv termin realizacii dostawv:
- 30 dni od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną lecz nie niŻ 31.12.2022 roku,
okreŚlonych w Załączniku nr 6 do Regulaminu tj. ogólne Warunki Realizacji Dostaw
Wvmaqanv okres gwarancii: min 24 miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu za
magazynu ZamawiĄącego lub 12 miesięcy od daty zainstalowania.
Pozostałe wymagania gwarancji określono w Załączniku nr 9 do SIWZ - lstotne
do umowy.

nikającymi

zasadach
ia do

wtenta

Sposób uzyskania ceny ostatecznej

te
etaoie zaproszenia do udziału w aukcii.
ofeńa ostateczna uzyskiwana jest spośrÓd złożonych ofert:
w drodze aukcii elektronicznej:
zamawiający moŻe przeprowadzic aukcję elektroniczną jeŻeli do postępowania
najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu' W tym przypadku aukcja elektron
przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weglokoks.coig.bizl. \AĄkonawca zo
zalogowac się pod powyższym adresem w systemie Aukcje elektroniczne.
ZamawiĄący w toku aukcji elektronicznej, stosowaÓ będzie kryterium ceny.
Wymagania sprzętowe:
- komputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
- przeglądarka internetowa:
. Microsoft Edge
r Mozilla Firefox 3.5 lub wyŻsza,
- włączona obsługa JavaScript i obiektow ActiveX.
lnformacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem

złożoneco

na zostanie

jest

udziału w

aukcji.

e)

0
2)

3.

VI

1

udziału w
Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni \A|konawcy, ktÓrzy nie spełnią Warun
postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.
W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznejjako ostateczną rzyjmuje się
złoŻoną ofeńę'
realizacji
Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych waru
wczeŚniej
na
\A/ykonawcą,
bez
względu
nĄkorzystniejszą
ofeńę
ktÓry złoŻył
zamÓwienia z
sposÓb uzyskania ceny ostatecznej
telefonicznei' faksowei' elektronicznei (np. : mail. pońal aukcvinv)
n lezących
ZamawiĄący zastuega sobie prawo do uniewaŻnienia i powtÓrzenia aukcji, o ile z
j aukcji
w szczególnoŚci po jego stronie aukcja obarczona jest wadą. o terminie rozpoczęcia
Zamawiający powiadomiw sposob określony w SIWZ.

W sprawach dotyczących przebiegu aukcji,

a w szczegóIności obsługi
należy kontaktować się z operatorem aukcji ti. coIG S.A., ul. Mikołowska 100,
tel. +48 32 757 4444 lub poprzez formularz kontaktowy zawarty w zakładce
el e ktro n i czn eg o f o rm u I a rza ofertoweg o.

ej portalu
Katowice,
na stronie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny s

iania tych

warunków.
o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegaĆ się \Ą/ykonawcy

, ktÓrzy spełniają warunki

Posiadania wiedzy i doświadczenia to znaczy'.
iuo
Wykonawcy ,ktÓrzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń w
jest
jeŻeli
ie,
wykonali/
w
tym
prowadzenia
krÓtszy
działalności
okres
udzielenie zamÓwienia , a
netto
wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku o łącznej
nie mniejszej niz:
300 000,00 PLN
dla pozvcii nr 1
300 000,00 PLN
dla pozvcii nr 2
500 000,00 PLN
dla pozvcii nr 3
300 000,00 PLN
dla pozvcii nr 4
Razem dla realizacji całościprzedmiotu zamówienia 1 400 000'00 PLN.
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Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

str. 2

P

Za zakres dostaw niezbędny do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i
Zamawiając v uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom
zamÓwienia jak rown tez dostawy materiałÓw rod zajowo podobny ch tj dostawy
przewodów na waftoŚÓ określonąw pkt 1 dla poszczegÓlnych pozycji asortymen
W przypadku składania ofefty na więcej niż jedno zadanie wartośćnetto wykonanych
Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalnościjest krÓtszy - w tym okresie, nie moŻe być mniejsza od sumy waftościdostaw
przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, na ktÓre Wykonawca składa ofertę

2.
a)

Sytuacji ekonomicznej

i

przedmiot

kabli oraz
przez
ych

finansowei, to znaczy'.

trzech lat
Wykonawcy ,ktorzy uzyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym w ciągu
obrotowych, a jeŻeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy niz jeden rok - w tym okresie, na
podstawie ,,Rachunku zysków i strat'' pozyĄa Przychod netto ze sprzedazy p
, towarÓw i
materiałÓw lub Przychod netto ze spzedaŻy - do wańości powvżei 1 500 000.00 PLN.
nsowego
W przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania
podstawie
innych
na
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacjiekonomicznejWykonawcy
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim'
obcych
W przypadku wykonawcow przedstawiających wańośćuzyskan ych przychodów W
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP
w bieżącym
ostatniego dnia roku, ktÓrego przychody dotyczą, a w przypadku przychodow
termin
roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedz ającego dzień, W ktorym
wartoŚć
składania ofert Abv było moŻliwe dokonan te przeliczenia wartoŚci wykonanych dostaw,
roku
została określona w walutach obcych, naleŻy je wyszczegÓlniÓ oddzielnie dla
kalendarzowego.
dokona
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokryua się z rokiem kalendarzowym,
roku
przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia
obrotowego.
znajdują się w sytuacji finansowej zapewn iającej wykonan ie zamÓwien ia;

b)

Nie zalegają z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
na
wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
organu,
decyzjiwłaŚciwego
raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania

3

Nie znajdują się w stanie:

4.
a)

likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restruktu
p rzewt dzian zas pokoje nre wte rzycieli przez ikwidację majątku wykonawcy u b sąd za
majątk u W trybie a rt. 332 u st.
1588 t.j.),

ustawy z d n a 5 ma a 2 0 1 5

P rawo restruktu ryzacyj ne

upadłoŚci za wyjątkiem wykonawcy' ktÓry po ogłoszeniu upadłościzawarł układ
prawomocnym postanowieniem sądu' jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia
likwidację majątku upadłego, chyba, ze sąd zaządził likwidację jego majątku w trybie
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłoŚciowe (j.t. Dz'U. z2022 poz. 1520t.j.),
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

b)

5.

ym jest
likwidację

U.22021.

rdzony

eli pzez

366 ust.

wykonania

zamÓwienia'

Spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamowienia okreŚlone przez
Załączniku nr 1 do slwz.

6.

Niezależnie od podstaw wykluczenia określonych w Regulaminie udzielania
Węglokoks Kraj S.A. oraz SIWZ, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę

7.
a)

w

NW

co do ktÓreg o zachodzijedna z ponizszych okolicznoŚci, okreŚlona w ań. 7 ust. 1 ustawy z dn 13 kwietnia
oraz
2022 r' o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
słuŻącychochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U ' z 2022 r. poz.835), dalej zwana ,,U
dnia 1B
Wy ko nawcę wymien ion ego W wykazach okreŚlon yc h W Roz porz ądzen iu Rad v (WE) N 76
prezyd
p
ntowi
leksandrowi
e
skierowa
nych
rzeciwko
m a a 2 0 06 r d otyczącego środkÓw og ran icz aj ących
Łukaszence i niektÓrym urzędnikom z Białorusi (zwanego dalej ,,Rozporządzeniem nr 765t2006',) i
W
Roz poządz e n u Rady U E N I 269t20 4 z d n a 1 7 marca 2 1 4 r. w sprawie.!.środkÓw og
Ukrainy lub
od n esren tu do działań podwazających tn teg ra ln ośćterytorial ną' suwerennosc I nl eza leŻn
imzagraŻa1ących (zwanego dalej ,,Rozporządzeniem nr26912014''), albowpisanego na listę a podstawie
ań. 1 pkt 3
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka,o ktÓrym mowa
Ustawy;

-

z

dnia 1
\A/ykonawcę' ktÓrego beneficjentem zeczywistym w rozumieniu ustawy
(Dz.
r. poz
z
2022
praniu
pieniędzy
U.
terroryzmu
oraz finansowaniu
o przeciwdżiałaniu
i Roz
nr
765/2006
w
Rozporządzeniu
okreŚlonych
w
wykazach
wymienioną
osobą
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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2018

i 655)

r

jest

nlu nr
str. 3

o

Nr

26912014 albo wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24

l

o ile została wpisana na listę natpodstawie decyzjiw sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o
Środka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
Wy kon awcę, ktÓrego jednostką d om n uJącą W roz u mtent u art, 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dn
poz 2 7 2 1 05 2 06 est podmiot wym ie nio
1 994 r o rachunkowości (Dz. U z 2021

2022

r.,

iu

29 wzeŚnia
w wykazach

na listę lub
okreŚlonych w Rozporządzeniu nr 76512006 i Rozporządzeniu nr 26912014 albo
będący taką jednostką dominującą od dnia 24lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
ań. 1 pkt 3
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu Środka, o ktÓrym mowa
Ustawy;

wobec ktÓre go istnie e zakaz u biega nta Się o zamowlen te okreŚlony W ń. 5k Roz porządze
n 2022t5 76 z dn ia B kwi etnia 2022 r W s p rawie z m ta ny rozpo rządzen ta U E) nr 833t201
środkÓw og ra n cza1ących W związ ku z działantamr Rosji destabilizu lącym sytuac ę na U
z ktory m zakaz uje s ę ud ziela nia wszelki ch za mowt en pu b licznych na rzecz lu b z udziałe
obywatel rosy skich lu b osÓb fizycznych lu b prawnych pod m iotÓw lu b organÓw z siedz ibą
- osÓb prawnych, podmiotÓw lub organÓw, do ktÓrych prawa własnościbezpośrednio
ponad 50 % naleządo podmiotu, o ktÓrym mowa w powyŻszym tirecie; lub
- osob tizycznych lrjb prawnych, podmiotÓw lub organÓw działĄących w imieniu lub
podmiotu, o ktorym mowa w dwÓch powyzszych tieratach, w tym podwykonawcÓw,
podmiotÓw, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamowień
przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wańoŚcizamÓwienia;
wobec ktÓrego są podejmowane inne prawem przewidziane środki o charakterze san
określonew ust. 1;
ktÓry w zakresie przedmiotu zamÓwienia oferuje wyroby pochodzące lub ktore zostały
Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.
8' Niezależnie od innych dokumentÓw wymienionych w S|WZ Wykonawca zobowiązany j
wrazz ofertą oŚwiadczenia, ktÓrego wzÓr stanowiZałącznik nr 4 do slwz.
przez \Afukonawcę w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o ktorych mowa W pun
przypadku wspolnego ubiegania się o zamowienie przez \A/ykonawcow, oŚwiadczenie
WykonawcÓw wspÓlnie ubiegających się o zamÓwienie.
Jezeli Wykonawca niezłoŻył oŚwiadczenia, o ktÓrym mowa w ustępie powyzej, lub złozone
jest niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie \A/ykonawcę do jego złoŻenia,
uzupełnienia W Wyznaczonym terminie.
10. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia, o ktÓrych
w dostępnych rejestrach, zarówno w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
wykonywania Umowy.
b

c)
d)

9.

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą
spełnia na podstawie złożonych pnez Wykonawcow, a Wymaganych przez

dokumentow

i / Iub

warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowani
zamówienia.

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

hn

kierunkiem
lub

,W
jnym, niz te
ione z

do złoŻenia

składane jest
powyzej. W
a kaŻdy z

iadczenie

prawienia lub

w ust. 7

iw

toku

/ nie

spełnienia
o udzielenie

Z OFERTA OD
EGO Z
DOKUMENTY/OSWIADCZENIA VVYMAGANE DO zŁozENlA
WYKONAWGOW:
ik nr2do
Formularz ofeńowy wraz z oświadczeniami -złoŻony elektroniczne (wzÓr stanowi
srwz).
przesłanek
oświadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na
wskazanych w częŚciVl, ust. 7 - zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 4 do slwz.
do Ęestru
Aktualny odpis z właŚciwego rejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają
vĘlstawionego nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składan ofert, a dla

nt,
WykonawcÓw, ktÓrzy prowadzą działalnośćna podstawie innych dokumentow - ten
pisywania
Pełnomocnictwo do podpisywania ofeńy w imieniu \Ąlkonawcy, jezeli upoważnienie do
w osobnym
ofeńy nie wynika z przedstawionych dokumentÓw,(zalecane dołączenie
pliku , podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę)
DowÓd wniesienia wadium-jeŻeli dotyczy.
do oferty
Dokumenty / oświadczenia wymienione W cz.lllZałącznika Nr 1 do SIWZ-7'eś/i są
litej Polskiej,
JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
ju' w ktÓrym
zamiast dokumentow, o ktÓrych mowa w pkt 3) składa dokumenty wystawione w
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania' Terminy określone w pkt 3) stosuje się odpowiedn

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

N,$\

Rosji;

poŚrednio w

oświadczeń.

Vll. Wykaz dokumentów i oświadczeńwymaganych od Wykonawcy w celu potwie

1.

Rady (UE)
dotyczącego
inie, zgodnie

str. 4

P

2

1)

2)
3)

4)
a)

5)
a)
b)

6)

Dokumenty oswl ad czenla, do złoŻeniaprzez Wy konawcę który złoŻyłnajkorzystn
(najwyżej ocenioną tj. zawierającą najniższą cenę lub nal korzystn lejszy bi a n s
kryteriów oceny ofeń) - na wezwanie Zamawiaiaceqo:
Wykaz wykona ny ch dostaw W okresie ostatn ich 3 lat przed upływem termi nu składan ia
a jeŻe o kres p rowadzen ta dz ałan oscr jest k rotszy W ty m o kresie z podan rem ich
Załączniki m N r 3a do SIWZ
od b rcÓw zg odnie ze wzorem
dat wy kona nta
dokumentÓw potwierdzających, Źe te dostawy zostały wykonane lub są
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostdwy
dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku pnedkładania

ofeńę
oraz innych

przedmiotu,

e

załączenia
naleŻycie.

w wykazie

dowodów.

em
oświadczenie Wykonawcy lczłonka konsorcjum - dane do zawarcia umowy _zgodniez
nr 7 do SIWZ
Dokumenty / oŚwiadczenia wymienione W cz.lllZałącznika Nr 1 do SIWZ-7'eś/i są
Dla potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i fi
nku zysków
oryginał lu b ko pr a poświadczona pŻez Wy ko n awGę za zgod nosc z oryginałem
strat za eden ro k obrotowy z ostatn ich trzech lat obrotowych a jeŻe okres prowadzen działalności
przepisow
jest krotszy nz jeden ro k za ten okres W przy pad ku \AłkonawcÓw ktÓrzy n a pod
prawozda
n
d
oku
men
okreŚlające
nsowego,
tn
s
nta
fin
do
sporządzania
odrębnych nie są zobowiązani
przychody za okres jak w zdaniu poprzednim .
na
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkÓw, opłat lub
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
nie zalega
aktualne zaświadczenie Naczelnika Uzędu Skarbowego potwierdzĄące, Że \A|kon
roczenie lub
z opłacaniem podatkÓw, lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
organu
rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonaniadecyzji
przed
składania
ofert.
terminu
miesiace
upływem
- wystawione nie wcześniei niż 3
lub Kasy
Aktualne zaświadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Że \Ą/ykonawca nie zalega opłacaniem
prawem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie ze uzyskał przewi
wykonania
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w
terminu
decyzji właŚciwego organu - wystawionego nie wcześniei niż 3 miesiace przed
składania ofeń.
Dokumenty / oświadczenia wymienione W cz.lllZałącznika Nr 1 do SIWZ-ieś/i są

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
zamiast dokumentÓw, o ktorych mowa w pkt ) składa dokumenty wystawione w

Polskiej,

kraju, w ktÓrym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania' Termin określonyw pkt 3) sfosu7'e się odpowiednio'

Zamawiający wezwie Wykonawcę, ktory złożynajkonystniejszą oferźę, do złożenia okreśIonym
terminie (nie krótszym niż pięć dni roboczych) stosownych oświadczeń/
oferowane
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
konieczne
dostawy wymagań określonychpnez Zamawiającego, chyba, że pomimo ich
byłoby unieważnienie postępowania Iub odnucenie oferty.

vlil
1.

Wymagania dodatkowe, gdy kiIka podmiotów wspólnie składa ofeńę.
Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegaÓ się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku
od powiedzia n oścza wy kon a n ie u mowy i wniesien ie zabezpieczenia nalezytego wykonan
W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania w postępowaniu i
W sprawie zamowienia' Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym
Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem ze
wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku WykonawcÓw wspolnie, ofeńa oraz wszystkie
byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \AfukonawcÓw lub osoby
poszczegÓl nych wy kon awcÓw składających ofertę wspÓl ną.
l

2.

3

4.
1)

2)

A

tt,Mn

ntowania
rcra umowy

powanrem

em dla

niki muszą

ące

FE

Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 2, podpisane przez upoważnionych
wszystkich pozostałych Wykonawców,
dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \A/ykonawców,
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłoŚci,
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

solidarną
umowy,

ell

,Że
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3)
4)
5)

oŚwiadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie
wskazanych w częŚci Vl, ust' 7 - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 4 do slwz.
oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnościza wykonanie pzedmiotu Zamowienia stanowi
Załącznik Nr 6 do SIWZ
potwierdzenie wniesienia wadium-7'ezeli dotyczy.

ek

6)

o

nt

do

7)

8)

ubieoaiących sie o udzielenie zamowienia.
rdzĄące, Że
dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \ĄtlkonawcÓw,
i
zd
albo, ze
podatkÓw,
na
społeczne
składek
ubezpieczenie
opłat,
nie zalega z uiszczaniem
płatnoŚci
lub
raty
zaległych
prawem
na
przewidziane
lub
rozłożenie
zwolnienie,
odroczenie
uzyskał
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzjiwłaściwego organu, zobowiązani będą złoŻyc a wezwanie
będzie
Zamawiającego Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia, ktÓrych
najkorzystniejsza.
Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazac, że Waru i dotyczące

ia lub
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania
przypadku
naj
rzystniejszej
w
złoŻenia
zdolnościfinansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośĆ
oferty złoŻyc na wezwanie Zamawiającego odpowiednie dokumenty (jeśli są Wymagane Jezelijeden
z WykonawcÓw spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłozyĆ tyl dokumenty

jego dotyczące.
e)

tx.
I

2

W przypadku wyboru ofeńy wspolnej, Zamawiający moze zaŻądac przed zawarciem

, umowy

regulującej wspÓłpracę tych \AĄ'konawcÓw.

Opis przygotowania oferty

:

\Afukonawca moze złozvÓ tvlko iedną ofeńe.

ana
opatrzenia kwalifikowanvm podpisem elektronicznvm : https://efo.coiq.biz (możliwość

ilości

podpisÓw)
J

4
5

6

Formularz ofeńowy _ w wersji elektronicznej dostępny jest również po kllknięciu n link
zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. \Ąłkonawca w formularzu

winien wypełnic wszystkie pola stanowiące informację na temat firmy.
Cena ofertowa musi byĆ określona w PLN, podana w tabeli Formularza ofertowego,
brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT'
Do formularza ofeńowego złoŻonego w formie elektronicznej naleŻy dołączyÓ rowniez
ofeńy, tj. dokumenty i oŚwiadczenia wymagane W postępowaniu zgodnie z treściąS

Uwaga:

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

-załączniki do ofefty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa naleŻy dołączyĆ jako oddzielny
wadium w innej formie niŻ pieniądz (poręczenie, gwarancja), ktÓre zostało wysta
elektronicznej, należy dołączyć jako oddzielny plik podpisany kwalifikowanym podpisem
p rz ez Wv staw ce po recze n i a/qw a ra n c ii
TreŚć ofeńy musi odpowiadac treścininiejszej S|WZ lub specyfikacji technicznej,
odrzucenia ofeńy zgodnie z $ 29 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu'
zaleca
MożIiwoŚć wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo jest dostępna
- po kliknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia'' / "Podpis elektroniczny'
W przypadku wystąpienia problemow ze złoŻeniem podpisu naleŻy skontaktowaĆ się
Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

\tn\

niki do

i

_w przypadku braku możliwościzłoŻenia załącznikow do ofeńy w jednym pliku'
złożone w kilku plikach - w takim przypadku kaŻdy dołączony plik winien byĆ
uprawnione do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz opatrzony
na jego zawartość,
-szczegółowy sposób składania ofeń na platformie EFo 1esf dostępny

8.

i

wfaz z ofeńą), zapisane w jednym pliku w formacie PDF, pełnomocnictwa wskazuj
, iŻ osoba
wspólnie
występująca w imieniu Vllkonawcy lub \A/ykonawca występujący w imieniu Wy
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upowaŻniona, jezeli nie wynika to dokumentów
potwierdzających zasady reprezentacji. Plik o rozmiarze max. 250 MB.
opatrzone
Pełnomocnictwo udzielone do złozenia ofeńy musi byÓ pod rygorem niewaŻn
kwa if kowa ny m pod p isem elektro n iczny m przez mocodawcę,
l

7.

cena netto

mogą być
przez osoby
wskazującą

na

stronie

w

postaci
nym

rygorem

EFO.
zalogowaniu

z

adresem

str. 6

LO

185

I
10

11

12.

m.in
https://efo.coig.biz/index/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemÓw
z pod pise m el e ktron icz n ym ).
na.
WiąŻącąofeńą jest elektroniczna oferta pozostawiona na Platformie EFo w statusie
ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim pismem czytel m itnłałym.
Dokumenty sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez \AĄlkonawcę n język polski
iwrazz tłumaczeniem dołączone przez \Ątlkonawcę do oferty'
o firmie,
Strony zawierające informacje nie wymagane przezZamawiającego (np' prospekty re
jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie'
Wykonawcy, ktÓrzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez za1ran ny podmiot
pisu przed
ceńyfikujący, zobowiązani są dostarczyc Administratorowi Platformy EFo wzór takiego

rozpoczęciem procesu składania oferty.

13.

14.

Zmiana lub wycofanie ofeńy jest mozliwa przed terminem składania ofert, przy czymzmia
byc dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej ofeńy i złoŻenie nowej (zmienionej).

W zaoferowanej cenie realizacji zamÓwienia muszą być zawańe

oznakowania wyrobÓw'
Jezeli Wykonawca zamierza zamieścic w ofercie informacje będące tajemnicą przed
rozumieniu przepisow Ustawy zdnia 16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej ko
U.22020 r. poZ.1913 t.j.) nie pozniej niŻ w terminie składania ofeń m

przedsiebiorstwa - załacznik nr 3 do SIWZ.
W tej sytuacji, \Afukonawca zamieszcza lreściobjęte ,'Tajemnicą przedsiębiorstwa'' w
ktÓremu nadaje odpowiednią nazwę i dołącza do składanej oferty elektronicznĄwraz
pl i ka m

i zawier ający mi treści og

Ól

nodostęp ne.

Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych,

W

ncji (Dz

bnym pliku,

pozostałymi
treŚÓ kazdy

i adresu
gwarancji i

lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa \Alkonawcy powinny zostac p
sposob, by Zamawiający mÓgł z łatwoŚcią określiczakres informacji objętych
stosownego zastrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na

e w taki
nicą. Brak
nie całości

przekazany ch doku mentÓw i d anych do doku me ntacj i postępowan ia.
p rzez Wykon awcę do udzi ału w postępowan u jest rownoz n acz n e

Przystąpie n

pnzez nrego postanowi e n Regu lam !n u u dz iela n a zamowte n w WĘG LOKO KS
s lwz, W tym w szczegól n oscr wszystkic h wa ru nków u działu w postępowan u

jednym z następujących systemów
Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows 7, Windows XP,
11,przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Microsoft Edgq
weĘi 50 (bez wsparcia dla weĘi beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie
zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu
poprawnego wyświetl an i a 1 366x7 86.
Wymagania techniczne: komputer klasy PC

X.
1.

inne

zainteresowany moŻe legalnie poznaĆ. W szczegolności nie moŻna zastrzec: n
Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okres
warunkÓw płatności.

16

cła i

owraz
i
zwrotu
do
nieprzewidzianego
opakowania
koszty
oraz
ubezpieczeniem na czas transportu

zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transpońu do magazynÓw

z
15.

wszelkie

ofeńy moze

z

Wadium.
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 25 000'
pięc tysięcy złotych 00/100)

Wp

składania
dla pozycji nr 1

akceptacją
S.A. itreści

Windows
Firefox od
vA (JRE) do

(dwadzieŚcia

kośó wadium
PLN

5 000,00

PLN

dla pozycji nr 2

5 000,00

dla pozycji nr 3

10 000,00

dla pozycji nr 4

5 000,00 PLN

PLN

W zaleŻnościod ilości częŚci zamÓwienia, na ktÓre składana jest ofeńa, wysokośĆwadium
suma wadiow Wymaganych dla poszczegÓlnych częŚci zamÓwienia, na ktore V1tlkonawca

nowiĆ będzie

ofertę

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Nrs
d) w innejformie zazgodąZaządu WĘGLoKoKs KRAJ s.A.
3. Termin waŹnościwadium musi odpowiadaÓ co najmniejterminowi związania ofertą

ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, należy
pozostałych doku mentów ofeńowych.
Wpłaty wadium w pieniądzu naleŻy dokonac na rachunek bankowy WĘGLoKoKs

cdo

4. Wadium w formie gwarancji
5.

BNP PAR|BAS nr rachunku: 7{ 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpóŹniej do
składania ofeń z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: ,,Wadium na pnetarg nr
Dostawa kabli elektroenergetycznych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A.KWK
mat.313-2) poz. Nr

S.A. BGZ
ia i godziny
185 pn.:
ry (gr

Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi\Afukonawca.
tylko po
Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione
Dokument
wpłynięciu ządanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania
potwierdzający złoŻenie wadium naleŻy dołączyÓ do ofeńy.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym'
7.
8.
Zamawiający zwracawadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofeńy naj rzystniejszej,
lub uniewaŻnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktorego ofeńa została wybrana za
najkorzystniejszą. \Arlkonawcy, ktÓrego ofeńa została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający
wykonania
zwracawadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nal
umowy, jezeli jego wniesienia Żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy, ktory wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofeń'
Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
9.
10. Zamawiaiacy moŻe zatrzvmac wadium wraz z odsetkami, ieŻeli:
1)
Wykonawca odmÓwił podpisania umowy W sprawie ZamÓwienia na warunkach okreŚlonych
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia (złoŻonej ofercie).
było objęte
Wykonawca nie wniosł zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy, jezeli ządanie
2)
Specyfikacją lstotnych Warunkow ZamÓwienia,
Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie \A|konawcy.
3)
Wykonawca wycofał ofeńę po terminie otwarcia ofert.
4)
\Ałkonawca zmienił ofertę, przy czym przezzmianę ofeńy nie naleŻy rozumieć:
5)

6.

-

składników stanowiących kryteria oceny ofeń - uzyskanych w toku neg
z zastrzeŻeniem, Że nie mogą one byÓ mniej korzystne

a)

zmian

b)

zmian _ składnikow stanowiących kryteria oceny ofeń _ uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych

c)
6)
11.
12.

13.

14'
15

16
17

ustnej/aukcji elektronicznej,
ofercie,

prowadzo nych po n egocjacjach/l icytacj i u stnej/au kcji ele ktro n icznej,
zmian korzystnych dla Zamawiającego, jezeli nie dotyczą kryteriÓw oceny ofeń,

Wykonawca, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejsza ofertę i na Wezwanie Zamawiającego
dokumentÓw, o ktorych mowa w $ 27 z uwzględnieniem ust. 3.
Po upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zalrzymania wadium
JeŻeli zachodzą podstawy do zalrzymania wadium w odniesieniu do częściZamÓwie
częściowej zatuymaniu podlega wadium odpowiadające tej częŚci.
W
ze odn
o udziel
ubieoających się o udzielenie zamÓwienia'
Wadium w innej formie niz w pieniądzu musi zawieraÓ bezwzględne i nieodwołalne
podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach
w Regulaminie.
Wykonawca, ktÓry złozy ofeńę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez
a jego oferta będzie odrzucona zgodne z $ 29 ust. 5 pkt 1 a) Regulaminu..
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniądz Zamawiający u
sprawdzenia prawidłowości jej wystawienia.
Wykonawca zamierzający złoŻyc wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa
wyraŻ nt u zgody n zaliczen te wt erzytel nosct przysług ującyc h pod m iotowi do
ul Gen
Ziętka, 42-940 Pie ka ry Ś ąskie z d op skie m P to n Finansowy P ton F
zaliczenia
wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iŻ na
mozliwość
podlegają zaliczeniu wyłącznie należnościz terminem wymagalności przypadającym
dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert' Po pozytywnej weryfikacji Pion Fina
należnościw systemie. oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. Finansowych
Księgowego, stanowic będzie dowÓd wniesienia wadium ijest składane przez
przetargową. Wzor oświadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia
przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamÓwienia stanowi

stwz.
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x!.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawia1ący odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy'
Xll. Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium oceny jest najniższa cena (G)- waga 'l00 %
2. ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.
3. Za nĄkorzystniejszą ofeńę dla kryterium cena - zostanie uznana ofeńa \AĄlkonawcy,
najniŻszą cenę realizacji zadan ia.
4
SposÓb uzyskania ostatecznej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad okreŚlonych w Sl
Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych waru
5
zamÓwienia z wvkonawca. który złożvłnaikozvstnieisza ofeńe - bez względu na
sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w

ry zaoferuje
realizacji

ny wczeŚniej

pisemnej,

elektronicznej (np : mail, portal aukcyjny), telefonicznej.

Xlll.

1.

2.

xlv.

1.

2.
XV.

1.

2.

Warunki umowy:
lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w
do SIWZ.
Umowa moŻe zostaÓ zawarta po upływie terminu związania ofeńą, jezeli \Atlkonawca Wy
zawarcie umowy na warunkach okreŚlonych w złoŻonej ofercie.
Warunki płatności
Wymagany termin płatnoŚci wynosi 30 dni kaIendarzowych od daty
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np'
za mÓwien ia potwierdzon ego przez Zamawiającego.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
Termin związania ofeńą.
Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu
ofeńą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofert.
Rozstrzygnięcie postępowania wrazz zawarciem umowy moŻe nastąpiÓ po upływie te
ofertą i nie jest Wymagane jego przedłuŻanie' Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna
jest uprawniony do wystąpienia do \A/ykonawcow z wnioskiem o przedłuŹenie terminu
o okres do 60 dni.

niku

Nr 9

zgodę na

faktury

przedmiotu

u zwlązanla
zazasadne,
ia ofertą

xvt. Termin składania ofeń:
1.

nikami
wraz z
w form ie elektron icznej poprzez Elektron iczny Formularz w terminie

do dnia
2
3

4
5

0.6-il{.,*#AL..r.

do

s9

odpowiedzialnośc za prawidłowe złoŻenie ofeńy ponosi \A{konawca. oferta
Platformie EFo mieć status złoŻona.
Koszty opracowania i złoŻenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
System Elektronicznego Formularza ofeńowego nie dopuszcza możliwoŚci złoŻenia
terminu składania ofert.
Wykonawca moŻe przed upływem terminu do składania ofeń zmieniÓ lub wycofaÓ ofeńę.
UWAGA:
Na etapie składania oferty, należy uwzględnić czas niezbędny do złożenia oferty
prawidłowościużytych podpisow elektron icznych pnez system i nform atyczny.

powinna na
po upływie

weryfikacji

XVII. otwarcie ofeń.

otwarcie złożonychofert nastąpi w dniu 0.!9;.l?.,.&A.ł&.. r. o goo.. ....g.
I

2
3

lnformacja z otwarcia ofeń jest przekazywana wszystkim \A|konawcom drogą
na adres e-mailowy wskazany w złoŻonej ofercie'
Zamawiający n ie przewid uje pu bl icz nej sesj i otwarcia ofeń.
otwarcie ofeń następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień,
upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia'
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XVlll. Sposób przekazywania ośwladczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw

1'
a)
b)

2.

Zamawiający ustala następujący sposob komunikowania się z \A/ykonawcami:

Wykonawcy zZamawiającym:
pozostałe
zapytania do SlWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienla treściofeń, doku
oświadczenia i wnioski:
drogą elektroniczną na adres: m.mietus@weqlokokskrai'pl lub
poprzez Platformę EFo na adres e-mailosob do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu.
nrenla
składanie dokumentów na Wezwanie Zamawiającego, uzupełnianie dokumentów,
opatrzone
treściofeń lub dokumentów składanych wraz z ofeńą - w formie elektroni
wezwante w
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę EFo na elektroni
przez
lub
na
adres
e-mail
Zamawiającego
terminie
określonym
Zamawiającego z Wykonawcami :
zawiadom ien ia, wezwa n ia oraz i nformacj e będzie przekazywał Wy konawcom :
- drogą elektroniczną: drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone
Elektronicznego Formularza ofeńowego.
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
- poprzezzamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na
nte rn etowej w p rof u n abywcy https ://dostawcv-weq !o koks.coiq. bizl
i

i

3.

ntu.

platformie

nte

I

osobami udzielającymi informacji ze strony Zamawiającego jest:
Sekretarz Komisji Przetargowej : e-mail m. mietus@weqlokokskraj. pl
W celu kontaktu zwyznaczonymi osobami naleŻy przekazać zapytanie przez Platformę
elektroniczną na podany adres.
:

lub drogą

WviaŚnienia udzielane sa od poniedziałku do piatku w oodz. od 7.00 do 13'00.

xrx.
1.

2.

3.

4.
5.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji .
Wszelkie oŚwiadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzieleni zamÓwienia
winny byc pzekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
narzędzia
Wykonawca moŻe zwrÓcić się do ZamawiĄącego o wyjaŚnienie treŚci S|WZ po
ie udzieli
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofeńowego. Zamawiający ni
na mniej niż
wyjaśnień, chyba, Że proŚba o wyjaśnienie treścispecyfikacjiwpłynęła do
6 dni przed terminem składania ofeń.
umleszcza
Treśczapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wrazzwyjaŚnieniami Komisja Prz
profilu
nabywcy.
na stronie internetowejZamawiającego W
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SlWZ.
W uzasadnionych przypadkach ZamawiĄący moŻe przed upływem terminu s dania ofeń
ie kryteriÓw
zmodyfikowaó treścSIWZ. Jeżeli zmiana ta będzie istotna, w szczegÓlności dotyczyÓ
mawlaJący
oceny ofeń, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia,
na stronie
przedłuzy termin składania ofeń . Dokonaną W ten sposÓb modyfikację Zamawiający um
internetowej

6

.

W pnypadku modyfikacji treściFormularza ofertowego

Wykonawca

pned terminem
powiadomienie o

złożyłjuż elektroniczną ofeńę otnyma

zweryfikowania złożonej oferźy, w kontekściejej kompletności i zgodności. Na
ofeńa Wykonawcy zostanie oznaczona statusem 'nieaktualna' (złożonaw
FormuIarza). Wykonawca powinien dokonać aktualizacji złożonej ofełźy
zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w formulanu ofertowym i wysłać ją
Zamawiającego. W pnypadku nie dokonania aktualizacji złożona elektroniczna
wiążąca.

XX
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Zgodnie

zart'

Zamawia1ący informuje,

iz

oparciu

o
do
pozostaje

zdnia

iem danych

95/464//E

RODO,

Administratorem danych osobowych \A/ykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ S.A. z siedzibą
iębiorcow
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru
Rejestru
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X \AĄldział Gospodarczy
w
całości
złotych
opła
173
321
000'00
kapitał
zakładowy
0000955885,
Sądowego, KRs
-000-48-65,
podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP
pl, zwany
REGON :270034633; BDO0000 1 2274, e-ai l: sekretariat@weq lokokskraj. pl, ww
:

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

$trr

EFO

weĘi

d anyc h osobowyc h
13 ust.1 iust. 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 61679

27 kwietnia 2016 roku' w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z p
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy
(ogÓlne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz'U.UE'L.2016'119'1), zwanego
I

ofert, jeśli

str. 10

.4.

2
3.

a)
b)

c)
d)
4.
5.

dalej Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ s.A.
Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.
Dane \A/ykonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy,
Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
PrzeŃ,tarzanie przekazanych pzez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyÓ re
Wykonawcy, właścicielilub pracownikÓw'

PrzeŃvarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art'
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznośc przeprowadzenia

41-905

E
ntantÓw

ust. 1 lit.

f)

tao

udzielen ie zamÓwienia.

6.

7

8

I
10.

11

stronami,
Dane \A/ykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji
produktÓw
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowa
naleŻności
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windy
w oparciu o tzw' prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art' 6 ust' 1 it.0 RoDo
ona
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rownież do wykonania
owym
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnoŚciz ustawy o podatku
rny, ustawy
od osÓb tizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c) RoDo'
Dane osobowe \A/ykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacj powyzszych
czącym
celÓw. Administrator może udostępniĆ dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
niane
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \A/ykonawcy będą równiez
podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom
, z ktorymi
niezbędnym
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
o udzielenie
Dane osobowe VWkonawcy będą przebltarzane w okresie prowadzenia postę
e zgodnie z
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą
obowiązującymi przepisami'
nia,
Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
h, prawo
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
wniesienia sprzeciwu.
LOKOKS
Wykonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora Ochrony Danych Osobowych w
.3271816
KRAJ S.A..: adres; 41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl
gdy uzna, iŻ
67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Wa
przebuarzanie danych osobowych \A/ykonawcy narusza przepisy RODO.
ie osoby
Wykonawca zobowiązuje się poinformowaĆ w imieniu Administratora (Zamawialącego)
arczą,
fizyczne kierowane do realizacjizamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnoŚc
anejofercie
ktore zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawańe są w
ienia, o:
lub jakimkolwiekzałączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie
fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (ZamawiĄącego) - (jeŻelidotycz
inistratora
Zgodnie z arl.14 RoDo \Ałkonawca zobowiązuje się wykonac W imieniu
ując im treŚÓ
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osob, o ktorych mowa w ust' 12, prze
awcę jako
klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyżej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom
żrÓdło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator
)( jeŻeli dotyczy)
szczenia do
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
,

12

a)
b)

13

14

XXl.

1.

2
ó.
1)

2)

lnformacje dodatkowe

CałoŚÓ postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rownieŻ wszelkiej
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Komisja przetargowa moŻe Żądac od WykonawcÓw wyjaśnień dotyczących treści
(omyłki pisarskie , omyłki rachunkowe, omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z Sl
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa \ĄĄlkonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania
nie złoŻyli stosownych pełn o mocn ictw, oŚwiadcze ń u b doku mentÓw,
złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich
okreŚlonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie
lub odrzucenie oferty.

ofeń

l
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Składanie dokumentÓw przez Wykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę

4

odwrÓconei):
1)

2)
a)
b)
5'
6

Komisja Przetargowa wzywa Wykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę do
dokumentow w określonym terminie, chyba, Źe pomimo ich złozenia konieczne byłoby
postępowania lub odrzucenie oferty.
oŚwiadczenia lub dokumenty złoŻone przez \Arlkonawcę, który złoŻyłnajkorzystniej

stosownych
ntente

ofeńę winny

potwierdzaÓ:

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

Komisja przetargowa uprawniona jest do odstąpienia od Żądania od Wykonawcy
oŚwiadczeń wynikających z Regulaminu lub S|WZ/|WZ jeŻeli Zamawiający jest w ich p
może uzyskac jez powszechnie dostępnych ibezpłatnychbaz danych.
Dokumenty i oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaĆ spełnienie
warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot
okreŚlonych puez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję P

lonych w

mentÓw

i

niu albo

\ńl!konawcę
ia wymagań

jako dzień

uzupełnienia.

7
8

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

XXII

Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
osoby upowaznione informują Wykonawcow, W formie przewidzianej W sl\^z o sposobie
na stronie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest pzekazywana niezwłocznie do pub
www.weqlokokskrai.pl
lnformacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania zawiera informacje o:
Wykonawcach, ktÓrych oferty wybrano,
Wykonawcach, ktorych ofeńy zostały odrzucone wskazując podstawę wynikającą
z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,
Wykonawcach, ktÓrzy zostaliwykluczeniwskazując podstawę wynikającą z Regulaminu

minu doku

na zasadach okreŚlonvch w przepisach o dostępie do informacii publicznej.

1.

2.
1)

2)
3)

uzasad
4)

n

ien ie faktyczne,

uniewaŻnieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą

faktyczne.

3.

z

Regulaminu oraz

ntente

Decyzje podejmowane przez ZamawiĄącego w toku postępowania o udzielenie ZamÓwienia,
ostateczne
w tym o odrzuceniu ofeń, wykluczeniu \ĄłkonawcÓw czy unieważnieniu postępowania
jak
postępowaniu
i
zamiar
podlegają
W
zaskażeniu'
Wykonawcom
uczestniczącym
i nie
nku do
wzięcia udziału W postępowaniu o udzielenie Zamowienia nie przysługują W
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

XXIll. Postanowienia końcowe.
1' Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Za
2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem' złoŻeniem oferly oraz uczestnictwem W
ponosi Wykonawca niezaleŻnie od wyniku postępowania.
Załączniknr 1

SzczegÓłowy zakres zamÓwien ia.

Formularz ofertowy

5.

Załączniknr 2
Załączniknr 3
Załączniknr 3a
Załączniknr 4

6.

Załączniknr 5

oŚwiadczenie dotyczące przed miotu oferty

7

Załączniknr 6

oświadczenie\Ąłkonawcy wspolnie ubiegającego się o zamÓwie rie

8.

Załączniknr 7

oŚwiadczenie Wykonawcylczłonka konsorcjum - dane do umowy

9.

Załączniknr B

oświadcz.dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelr )sct

10.

Załączniknr 9

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

1

2
3
4_

/

tluv;t

tu

\Ań7kaz spełnienia wymagań i parametrow technicznych ,dokume Ity
\A/ykaz wykonanych/wykonywanych

dostaw

oświadczeniewykonawcy -sa n kcje
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ZATWIERDZAM

KWK 'Bobrek'

Kierownik Dzialu

KWK,,Bobrek
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Dyrektor

Kierownik

Gómiczego

osoby upowaznionej

dr Aleksond ro Grochoło

pro
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Załącznik r

1

do SIWZ

OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

l.

opis przedmiotU zamówienia;

Dostawa kabli elektroenergetycznych d|a potzeb Węg|okoks Kraj S.A KWK Bobrek
313-2) w ilościi rodzaju szczegółowo określonym w poniższej tabeIi ofaz w formularzu
Nr zad.
i)

iIość

m

1

KABEL YHKGXSEKYN 3X120/35 1 KV CU ELEKTROENERGETYCZNY

1 200

m

2.

KABEL YHKGXSEKYN 3X150/50 1 KV CU ELEKTROENERGETYCZNY

900

m

3.

KABEL YHKGXSEKYN 3X7O/25 6KV CU ELEKTROENERGETYCZNY

3 300

m

4.

KABEL YHKGXSEKYN 3X120/50 6KV CU ELEKTROENERGETYCZNY

1 000

m

ll. Wymagania prawne oraz Wymagane parametry techniczno - użytkowe:

1)

2)

Przedmiot zamowienia musi byĆ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad kon
materiałowych, wykonawczych oraz posiadać czytelne i tnłałe oznakowanie,

nych,

Kable przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów

rniczych, o

napięciach znamionowych do 1000V prądu przemiennego muszą spełniaó:
a) Wymagania dyrektywy 2014l35lUE - urządzenia elektryczne niskiego napięcia,
w Polsce Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca2016 r. w sprawie

sprzętu elektrycznego
rozporządzeniem.

b) Posiadaó aktualną
3)

4)

5)

i

muszą być oznakowane zgodnie

z

pozytywną opinię dotyczącą zgodnoŚci wyrobu

eJ

magań dla

wyŻej

z

mrenronym

Roz

Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań
prowadzenia ruchu podziemnych zakładach gorniczych (Dz. U. z 2017 r. poz'
przez akr edytowa n ą jed nostkę certyfi kującą.

1

dzeniem
dotyczących
1B) wydaną

Kable przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych'
ie Prezesa
o napięciu znamionowym 6000V prądu przemiennego, musi posladaó do
z dnia 30
Wyższego Urzędu Górniczego wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Min
h (Dz. U. z
kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobÓw do stosowania w zakładach
renronym
2004 r. Nr 99 poz' 1003 z pÓźn. zm') i musi byó oznakowany zgodnie z wyŻej
dopuszczeniem.
nazwę
Kable muszą posiadaó czytelne i trwałe oznakowanle zawierające w szczegól
producenta, typ przewodu, przekrój i ilośó żył,napięcie znamionowe, rok
ukcji, znak
dopuszczenia - jeże!i dotyczy.
PrzekrÓj zyły ochronnej w podanym oznaczeniu kabla jest przekrojem minima|nym ki powinien
posiadac oferowany kabel' Jezeli \Ałkonawca zaoferuje kabel o większym przekroju
ochronnej
OW
Zamawiający uzna, ze jest to kabel nie równowaŻny lecz spełniający wymagania
tym zakresie.

lll. Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań
przezZamawiającego - do złoŻeniawraz z ofeńą:

1. oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i techniczno

-

uzytkowych oferowa

zamÓwien ia oraz wy kaz załączony ch do ku me ntow potwierdzających spełn ia n ie przez ofe
wymagań określonych przezZamawiającego zgodnie z Załączniklem nr 3 do S|WZ .

2. oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty iz oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobi
gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻeń, zgodnie zewzoremZałącznika nr 5 do
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus

Ui$,n

m.

Szacunkowa wieIkość
dosti W

Nazwa materiału

(pozycj

(gr. mat.

h

przedmiotu
dostawy

o i Unii
zakładow

str.14

KOKS KRAJ

3.
4'
5.
6'

Wzor deklaracji zgodnoŚci _ jezeli dotyczy'
Kopia atestu wydana

pzez

akredytowaną jednostkę ceńyfikującą _ jezeli dotyczy

.

lnstrukcja stosowania oraz technologia łączenia kabli w formie elektronicznej'

Aktualna pozytywna opinia dotyczącą zgodnoŚciwyrobu zRozporządzeniem Ministra En
listopada 2016r' w sprawie szczegÓłowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
zakładach gorniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1'1 1 8) wydan a przez akredytowaną jednostkę

iiz dnia23
nych

jezelidotyczy.
7

'

Dopuszczenie Prezesa WUG_ jeŻeli dotyczy.

tV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyó wrazz przedmiotem zamówienia:
1. Przy każdej dostawie:

1)

2)
3)
4)
5)

Dokument wydania materiału (WZ).
Deklaracja zgodnoŚci.

Dopuszczenie Prezesa WUG- jezeli dotyczy.
Świadectwo jakoŚci wyrobu, ktore musi zawierać wyniki prÓb i badań
Dokument gwarancyjny.

.Uwaga:

a)
b)
c)

Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być waŻne w dniu
W przypadku braku waŻnościzłożonego Wraz z ofertą ceńyfikatu na cały okres

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do WĘGLoKoKs KRAJ s'A. KWK Bobrek _
Materiałowej, aktualny _ obowiązujący certyfikat. Dostarczony certyfikat musi
zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
W przypadku wyboru ofeńy Wykonawcy, ktÓry przedstawił dokument, ktÓry stracił waż
oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu zgodnie z pkt. b)' zawarcie
niemożliwe z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy

ofert
zamÓwienia,

Logistyki
wyrobu

po wyborze
będzie

--jeżelidotyczy

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik

2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOIII'Y

lĘkonawca
Pelnenazw'lłykonalvcy
Forma

.

prawna

;

Siedzlba Wykonaffi y (adres)
Kraj
Kod pocztolły' miasto
Po<zta

WoJ€łifiztr'D
NIP
REGON

KoBoĘum (ctc|l dotyczy)

ucz€.tnlcy

Nózrłla

fi

NIP/REGO{

Adres shdzlby

rfiry / foama prawna

NIP:

Uden

REGON:

iNIP

Ucrestnik.

]

REGON:

NIP

Uczestnik

REGON:

NIP

U€zes$ik

REGON:

Osoba

Adres e-mail

knię l naŻwisko

T€lefort

pro$.ad'ąca posĘpo^.anle

UpotEżnlma dosldadanła

ofertwaukjl

of.ń.da

wtctoKolts KnĄ spÓrH łrcvrr
tthdzlbau:
łt-głoPl.k ry ślTH.Ul. Gan.J.tz.toaęd..
UdzielerL zamół}enla wtryble pstępwonle nhpuuierre - przetortnieogrontaony pLi
potttGb w$|ołor.' xn, s^ l(lłl( Dob'.&ł!.kry (!'. t'l.Ł
'l}2)
t9toqEh
oferuJemywytonan|e przedmhu zamółvlenia ztodrse z qtrmataniart{okeślo.vmi Fzez zamawlalącetowsPe€yfikacji
W uwiązku z otlo6zeniem

p6ĘPolvanie

o

D6tlwr *.bll .l.kro.tt.Ę.tyEnydl dl.

za

Cenę:

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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c2ęść

'amóflienla

nr t

ato,łl.

1.r

tqBELYHKGXSETfiN 3Xr 20/35

D
'''

KABELYHKGXSET(N

l3

T(ABEL YH|(GXSET(YN :X70/25 6t(/ CU

t.4

l r(v

CU

EtEKTROET.I ERGETYCZT{Y

ETEKTROENERGETYCZNY

natto

brutto

zł

zl

900,0$ m

zł

zl

3 3fi),000 m

zł

zł

000,000 m

zł

zl

3Xr 50/50 lr(v CU

KABELYHKGXSEI(N 3X120/50 6|fl CU

w.rłDu

VAT

200,000 m

1

runnotHrRGETYcztłY
ELEKTROENERGETYCZNY

Ccnetadn.
nctto

1

n..cm mrtoać czękl nr

l

Ęczna wartośćoferty netto
tączna wartośćoferty brutto

1.

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

2

3.

oświadczam,że Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku ofeńy wspólne kaŻdy
\Ałkonawca składający ofeńę wspol ną:
podałem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, ktÓra zawiera wszystkie
ktÓre będą
poniesione w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,
akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnoŚci Wyn
należnego

na podstawie umowy, ktÓry wynosi 30 dni kalendarzowych od daty
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np.
za mÓwien ia potwierdzon ego pŻez Zamawiającego.

oferuję termin realizacji zamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami S|WZ
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb
ch,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w Załączniku r 1 do SIWZ,
zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia,
zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w
KRAJ 5.4.,
ogolnymiwarunkami realizacji dostaw ()WRD) _ Załącznik nr 6 do Regulaminu
zamowten
oraz lnstrukcją dla Wykonawcow, zamieszczonymi na stronie
orazŻe w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stron \Afukonawcy
z ww. lnstrukcją'

oświadczam,Że Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku oferty
Wykonawca składający ofertę wspÓlną, spełnia warunki udziału w postępowaniu okreŚlon
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania określone w SlWZ'

umowy na
solidarną

oświadczam,że jestem związany ofertąprzez okres 60 dni

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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ej kazdy

w SIWZ oraz

oświadczenie podmiotów składających wspóIną ofeńę:
oŚwiadczam w imieniu WykonawcÓw składających ofertę' Że w przypadku zawa
wykonanie przedmiotu zamÓwienia, Wykonawcy składający wspÓlną ofeńę będą
od powiedzialnośc za n iewykonan ie lu b n ienalezyte wy konanie zobowi ązania.

4.

faktury

przedmiotu

str. 17

Załącznik
vVYKAz PARAMETRoW TEcHNIczNo - UżYTKoWYGH oFERoWANEGo PRZE
ZAMOWI EN IA, sPEŁ N IEN IA WYMA GAN P
POTWI ERDZAJĄ cYc H s PEŁ N IA NIE P RZEZ

r 3 do SIWZ

OTU

NYCH

PPzEz zAMAWIAJĄCEGo

A' Parametry

techn iczno_użytkowe oferowanego przed miotu zamówienia:

1. oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wymagania prawne i techniczno
Załączniku Nr 1 do SWZ.

2. oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie

3.

-

określonew

nowy.

Przedmiot zamÓwienia przeznaczony jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach
górniczych zagroŻonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

B.Załączone dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez oferowane
określonych pzez Zamawiającego do złożeniawraz z ofeńa:
1

4.
5'
6.
7.

oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iŻ oferowany wyrob spełnia wymagania prawa
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyro
gorniczych w warunkach istniejących zagroŻeń - zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 5 do S
Wzór deklaracji zgodnoŚci - jeŻeli dotyczy'
Kopia atestu wydana przez akredytowaną jednostkę ceńyfikującą - jezeli dotyczy
lnstrukcja stosowania oraz technologia łączenia kabliw formie elektronicznej.
Aktualna pozytywna opinia dotyczącą zgodności wyrobu z Rozpoządzeniem Ministra En
listopada 2016r. w sprawie szczegÓłowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
zakładach gorniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1 1 18) wydana przez akredytowaną jednostkę

kiego i Unii
zakładÓw

.

jezelidotyczy.
Dopuszczenie Prezesa WUG- jezeli dotyczy.

8

wymagań

ii

z

dnia 23
nych
kującą

-

C. oświadczenia:
oŚwiadczam, Że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych

i

tizycz

praw majątkowych osÓb trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z
roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia pzez

zamÓwienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własnościprzemysłowej,
poniesienia (zwrotu Zamawia)ącemu) wszystkich kosztow i wydatkÓw z tym związanych,
koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, których prawa zostały naru

2.

oświadczam-, Że informacje znajdujące się w pliku

(nazwa plłku dołączonego

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisow Ustawy z d
1993 roku ozwalczaniu nieuczciwejkonkurencji(Dz. U' z2022r.poz.1233tj.)' spełniają
(techniczny, technologiczny,
1) informacja ma charakter
przedsiębiorstwa lub posiada wartośc gospodarczą),
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufnoŚci

nie narusza
kimkolwiek
przedmiot
uję się do

wto

ofeńy)
16 kwietnia

trzy warunki

izacyjny

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnośÓ objęcia informacjitajemnicą p
Ad. 1...
p(d.2...

3. oświadczam,Że wyrob oferowany jako rownowazny spełnia wymagania okreŚlone pzezZa
Załączniku Nr 1 do S|WZ
-

-

-wypełnić jeżeli dotyczy

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Nrs

PRZZ|3185

Załącznik

3a do SWZ

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dnlem, w którym upływa
ofeń, w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowani

składania

VVYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Nazwa \AĄlkonawcy
Adres Wykonawcy:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wańośó
zamówienia
netto zł

Data dostawy
(nalezy
podaÓ:

dd/mm/rrrr lub
okres od
dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

Pełna nazwa
Podmiotu, na
rzecz którego
dostawy zostały
wykonane

Pod niot
wykor ujący
zamót denie

(w przl padku
korzystar ia przez
\Ą/ykot aWcę
z pote lcjału

podr riotu
udostępr ającego

zasl bv)

1

2

3

4

5

1

2
3

4

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieć jego odbiÓr.

Do wykazu należy dołączyó dokumenty potwierdzaiace. że wskazane w wykazie
wykonane należycie.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz ktorego dostawy wskazane
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww.

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Załączn|k r 4 do SIWZ
Dotyczy: postępowania pn.

...nr: ................,

oŚWnDczENlE WYKoNAWGY

Działa1ąc w imieniu Wykonawcy

NlP
1) w

[..'

lnazwa/firmal,

.......]niniejszym oŚwiadczam,Że'.

stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

- nie

zachodzi przesłanka wykluczenia

13 kwietnia 2022 r. o szczegÓInych

z

postępowania określonaW art.

7

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

z

dnia

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

z dnia

8 kwietnia 2022 r' w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego środkÓw

niczających

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

2) reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie oferuje w zakresie

przedmiotu

one powyzej;

ia wyrobÓw

pochodzących lub ktÓre zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

lł przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegajqcych się o udzielenie ząmówienia niniejsze
przez każdego z I|ykonawców (opatrzone hłalffikowanym podpisem elektronicznym wystawcy)

u

Sekretaz Komisji: Manena Miętus
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składanejest

imię, nazwisko i podpis osoby
mocowanej do reprezentacji
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Załącznik

oŚWIADczENlE DoTYczĄcE PRzEDMloTU oFERTY

5 do SIWZ

-)

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

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

Posiadane dokumenty, odniesienia:

2.
n
lub
n

oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy iz oferowany wyrób spełnia wymagania
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobi
gorn iczych w waru n kach istn iejących zagroŻeń'
oŚwiadczam, Że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu 1:

zwrotnym

tj.:

n

awca okre

ślaj ąc rodz aj o pa kow

a n i a)

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

)**)

oŚwiadczam, iŻzobowiązuję się do dalszego zagospodarowania wytworzonych przez
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa-jeŻeli dotyczy.

będzie
opakowań

odpadÓw

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

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

oŚWtADczEN lE vVYKoNAWGY WsPoLNlE UBtEGAJĄGEGo
slĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam, Że
nie jestem w stanie likwidacji lub upadłoŚci albo jestem w stanie upadłoŚci lub likwidacji
upadłościzawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu ,a układ
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŹenie na raty
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚÓ za wykonanie przedmiotu zamÓwienia.
:

1)

2)

3)

o ogłoszeniu
przewiduje

e

e

albo
oraz
płatnościlub

Wypełnia każdy z Wykonawcow wspólnie składających oferźę.

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik
Nazwa Wy ko nawcy l członka ko nsorcj

um

r7

do SIWZ

:

ośWIADczENlE WYKoNAWGY_ dane do umowy
(na wezwanie Zamawiającego

1.
!

)

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

jest czynnym* podatnikiem podatku od towarÓw i usług ijest uprawnionym do wystawia

składający
a faktur,

lub

!

jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarÓw i usług'

* - wybrać właściwąopcję

2.

i niepotrzebne skreśIić

\AĄlkonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy \ĄĄlkonawca

ofeńę wspólną oświadcza. że posiada

status

przedsiębiorcy

ustawy z dnia 8 marca 2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transa

(Dz.U. 2022.poz.893.)(mikroprzedsiębiostwo;

małe przedsiębiorstwo; średnie

rozumtentu

handlowych
duŻe

przedsiębiorstwo; jednoosobowa działalnoścgospodarcza; inny rodzaj)

3' Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a

W przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy \AĄko

ofertę wspolną oświadcza. że jego właściwymurzędem skarbowym jest

(

4'

składający

:

nazwa Unędu Skarbowego iadres )

z Wykonawcą

realizacji

Adres poczty elektronicznej, na ktÓry będzie wysłana informacja o opublikowaniu

raw

lnformacje dotyczące sposobu komunikowania się ZamawiĄącego
umowy:

,,Portalu Dostawcy''

pdf

lub

przekazywane będzie zamÓwienie

e-mailem
(Wykonawca podaje wyłącznie jeden

osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację

i

badania kontrol

formacie
e-mail)
) ze strony

Wykonawcy:

Pan/Pani
Nr telefonu

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik r 8 do SIWZ
P ie:cz ę (: f i rmow

a

Wy ko

n

awcy

DATA

NIP

ośwIłoczerule
Niniejszym oŚwiadczamy, ze posiadamy wierzytelnoŚci pienięzne wobec
przekraczĄące wysokośÓ wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przeta

KRAJ

S.A.

pn.

przetarg nr: ....

przewidywana data otwarcia ofeń:
wysokośc Wymaganego wadium:

'

Wvżei wvmienione wierzvtelnościwvnikaia z:

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

zdnia
z dnia
z dnia
z dnia

'. wańoŚć

datawymagalnoŚci

''

data wymagalnoŚci

.... wańoŚc

data wymagalnoŚci

.

'

'. wańośc

data wymagalności

.

'

'. wartoŚc

WARTośc RAZEM
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty
stanowiącej rownowartość wadium, na poczet wadium wymaganego w

()

(słownie:
pn.:

[-J.

pnez
oświadczamy, że zaliczenie wienytelności na poczet wadium uważamy za
kwoty IJ
WĘGLoKoKs KRAJ S.A. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT
dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia
w$19
postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach
KRAJ
s.A'
zamowień
z
WEGLoKoKs
Regulaminu udzielania

(pieczęÓ i podpis osoby/osÓb upowaŻnionych do reprezentowania \Ałkonawcy)

(pieczęÓ i podpis Dyrektora ds' Finansowych/GłÓwnego

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik

9 do SIWZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

KS

s.A.

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

zawarta w dniu

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka Akcyjna

,41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Zięlka,
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \Ąłdział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego

Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000955885' NlP 653-000-48-65' REGON
BDo 000012274, wysokośckapitału zakładowego: 173.321.000'00 zł opłacony w całości,
Umowy Zamawiającym, W imieniu i na rzecz ktÓrego działają:

ną

Sądowego 270034633,
ną w treści

1.

2.

a
Firmą:

... pod numerem KRS .'.
.., będącą podatnikiem VAT i
zarejestrowaną W
wysokośc kapitału zakładowego REGON
.'..
identyfikacyjny NlP '''
'
zwanąw treściumowy Wykonawcą, w imieniu i na lzecz którego dzi'ałają:.

alącą numer
........ PLN.,

1

2

$ l.Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1' ProtokÓł końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamÓwienia przep
trybie przetarqu nieoqraniczoneqo pn.: dotyczy: Dostawa kabli elektroenerg
Węglokoks Kraj s.A KWK Bobrek_Piekary (gr. mat. 313-2| nr sprawy: PRZZ3185.)
2. oferta złoŻona przez Wykonawcę.
3. Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

dla potrzeb

s 2. Przedmiot umowv
1. Przedmiotem umowy jest: dostawa kabli elektroenergetycznych dla potrzeb Węglokoks

S.A KWK

Bobrek-Piekary (gr. mat. 313-2)

.

2. Wykonawca oświadcza, Że Świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim
Załącznika nr 1 do slWZ.
3. Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawa
Wykonawcy.

1.

1)

2)
2.
3.

4

WartośÓ umowy nie przekroczy:
WańoŚc netto ....''.... ..........zł,

maganiom

w ofercie

$ 3. cena iwarunki płatności

stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr...... do Umowy.
Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie
majątkowych osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofertą. Wprzypadku wystąpien
lzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z
autorskich, praw własnościprzemysłowej lub know- how przez przedmiot zamÓwien
zobowiązuje się przystąpic do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZa
pon ieśćwszystkie koszty z ty m związane, wl iczając w to koszty zapłacone puez

praw

przez osobę

nia praw
\Ąt!konawca
o

atakŻe
narzecz

osob trzecich' ktÓrych prawa zostały naruszone.
ego zgodnie
WańoŚc umowy netto zawańej w wyniku postępowania o udzielenie zamÓwienia
j(ań.70
z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ S'A., w tym lub aukcji elektro
magazynÓw
kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy
Sekretaz Komisji: Manena Miętus
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5.
6'
7

'

na

czas transpońu oraz koszty opakowania
nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
i umowy
\A/ykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu rea
działalności
ZamawiĄący, pomimo dochowania należytejstaranności, z uwagi na charakter prowadzo
wańoŚó
nie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowana ta
umowy netto będzie niŻsza od wańościnetto umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek
umowy
wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej
W sytuacjach powodujących koniecznośĆ odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \Ą!konawcy,
ZamawiĄący obciązy MĄlkonawcę kosztami transpońu w wysokości poniesionej pzez
Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem

Dla określenia ilościoraz terminu dostaw, Zamawiający składaÓ będzie

1)
2)
3)
8.

zamowienia .UwaŻa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamÓwie
przez Zamawiającego:
w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Portalu Dostawcy), lub
przesłanie zamÓwienia faksem, lub
przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
W przypadku pzekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane

stosowne

\A/ykonawcy

w,,Pońalu
jest z
dostarczeniem zamÓwienia. operacja ta
ny przez
automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamÓwienia na
poczty
\A/ykonawcę w złoŻonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
im dniu
9. Zamawiający jest uprawniony do doręczenia \Ałkonawcy zamÓwień nie pÓŹniej niz w
obowiązywania umowy.
umowy
10. Suma wańoŚcizamÓwień wystawionych przezZamawia1ącego nie moŻe przekroczyÓ
Wańoścodebranego towaru, ktorą zapłaciZamawiający zostanie ustalona w oparciu o
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do ww' cen zosta
doliczony
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
wymagań
11' Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury. Faktury nies
okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będą akceptowane przez Zamawiającego,
w terminie
12. Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiac będzie
wynikającym z właściwychprzepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia
potwierdzon ego przez magazyn Zamawiającego
13. Fakturę naleŻy wystawic na:
WĘGLoKoKs KRAJ s.A', 41-940 Piekary S!ąskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
adres.
z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek i przesłac na
wskazany
14. Faktury naleŻy wystawiac na adres wskazany w zamÓwieniu oraz przesłaĆ na ad

Dostawcy'' co jest rownoznaczne

z

w zamowieniu.

byÓ wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierac numer umowy, pod
została wprowadzona d o el ektron icz ne g o rejestru u mÓw prowadzo ny m pŻez
zamÓwienia.

15. Faktury muszą

m umowa
oraz numer

w sposÓb
16. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu u
stosowanym
zgodny
z
nazewnictwem
rzeczywistym,
w
sposÓb
rzetelny, zgodny z umową i stanem
w Polskiej Klasyfikacji WyrobÓw i Usług (PKW|U) lub kodem CN, ponadto nazwa towa na fakturze
powinna byĆ zgodna z nazwąasońymentu określonegow umowie i zamÓwieniu'

.

Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o
w ust' 12, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
18. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektro
nalezy wysyłac na adres wskazany w porozumieniu'
17

19' Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego' \ĄĄlklucza się
i przedpłat.

20. Wszelkie płatnościdokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy ws
Wykonawcę na fakturze.

21. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienłszej kolejn
naleŻnoŚci głÓwnejwskazanejw tytule przelewu (art' 451 s 1 Kc nie stosuje się)'
22. Numer rachunku rozliczeniowego VVykonawcy będzie wskazywany kazdorazowo

23'

mowa

ą, fakturę

i 30 dni

ie zaliczek

ny
na

poczet

iwyłącznie

na fakturach.

Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego \Ąlkonawcy umieszczonego na złoŻonej u
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie Za

Jącego

u

faktury korygującej.

24' Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznoŚó głÓwna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególności za

przewłaszczenie, obciąŻenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego
nieważności.
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Nr

LOKOKS KRAJ

P

zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o nastę
,,Rozporządzanie wierzytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj S.A.".
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niz w terminie płatnoŚcifaktury pienłotnej.
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelnoŚci
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia

25' Wykonawca
26'
27.

Zamawia1ącego o potrącen iu.

28. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia
Zamawiającego.

29. Naleznościwynikające

z

realizaĄi umowy, w tym odszkodowawcze

i

treści
ta

galnych

E

rachun

odsetkowe

przedmiotem zastawu ani innej formy obrotu (np. cesja, sprzedaz), zgodnie z ań. 509 kc'

zgody Zamawiającego'

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

wiel

wszystkie podmioty działające łącznie jako \Afukonawca ponoszą solidarną
Zamawiającego za rea izację przed m iotu u mowy.
31' W przypadku gdy \Afukonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszel
z tytułu realizaĄi umowy' tak od strony wzajemnych należnoŚci jak i zobowiązań od
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywac się
ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawia1ącego a dokonana przez
rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. - (jeŻeli dotyczy)
32' W przypadku umowy z \ĄĄlkonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zg
Że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych
i zobowiązań odbywac się będą wyłącznie pomiędzy Zamawia1ącym, a przedstawi
okreŚlonym W ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiota
Wykonawcami z tytułu realizaĄi umowy odbywac się będą w ramach ich wewnętrznych
udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz
w ofercie i/lub umowie przedstawiciela \ĄĄlkonawcy wyczerpuje roszczenia
będących Wykonawcami z tytułu naleznego wynagrodzenia za realizację przedmiotu u
33' Zamawiającv oświadcza, że:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NlP 653 000 48 65'
2) jego właŚciwym urzędem skarbowym jest
ul. Aloizeoo Felińskieqo 2A, 01-513 Warszawa,
posiada status duŻego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
nadmierny m opÓznieniom w transakcjach hand lowych ( Dz. U. 2022.poz.B93').
34. JeŹeli którakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od d

przez

bankowego

e mogą byc
pisemnej

podmiotów,
lnoŚĆ wobec

l

zmiany.

35. W przypadku zmiany właściwychurzędow skarbowych Zamawiającego i/lub

\At}'ko

ze Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w te
od daty jej dokonania.

rozliczenia
się będą
Rozliczenia
o

w

ramach

zapłata na
naleŻnego

nie ustalają,
nościjak
\Ań7konawcy

będącymi
odnień, bez
okreŚlonego
podmiotów

iałaniu
i usług jest

zaistnienia

,

kaŻda

inie do 7 dni

płatnościza taktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności,tzw. spłt payment.
37. Numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi byÓ rach
(Dz. U
dla ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo ba
2021.2439t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
ikÓw VAT
38. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze
do złoŻenia
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawnio
podatkowa
zawiadomienia, o ktorym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordy

36. Zamawiający oświadcza, Że będzie realizować

39'

1)
2)
3)
4)

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

Przedmiot zakupu moze zostac sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego
leasingowego. W takim przypadku \Ąłkonawca pozostanie zobowiązany względem
w zakresie:
obowiązkÓw wynikających z rękojmi i gwarancji,
obowiązkÓw w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w

obsługi

przedmiotu umowy,
Wymaganych warunkÓw technicznych

i jakoŚciowych przedmiotu umowy,
odpowiedzialności z tyt. kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie
o ktÓrych mowa powyzej na warunkach i zasadach określonychw postępowaniu/umowie.
40' Wykonawca oŚwiadcza, że:
a) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP .'
ijest uprawnionym do wystawiania faktur
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iębiorcę

kÓw,
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P

b)

185

lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług

41. Wvkonawca oŚwiadcza, ze jego właŚciwym urzędem skarbowym jest
przedsiębiorcy W roz
42. Wvkonawca oświadcza'Że posiada status
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóznieniom w transakcjach hand

iu

43. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o kazdejzmianie statusu, o

rym mowa

ustawy

ch (Dz.U

2022.po2.893).

44.
45.

1

2
3

w ust. 33, pkt 3); ust.42 powyzej.
W przypadku opÓŹnień w płatnoŚciach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie
odrębnych negocjacji.
Strony przewidują mozliwoŚc zmiany umowy poprzez obniŻenie cen jedn
wskazanych w załączniku nr ...'.' do umowy. Zmiana umowy w tym zakresie moŻe
pisemnego aneksu do Umowy lub poprzez złoŻenie przez \Afukonawcę jednostron
oŚwiad czen ia Zamawiającem u.
$ 4 Termin obowlązvwania umowv
Umowa obowiązywac będzie od dnia
ZamÓwienie nie moŻe byÓ doręczone pÓŹniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy
Termin realizacji dostaw - .........od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną.
$5

1

Gwarancia i postepowanie reklamacvine

Wykonawca na przedmiot zamÓwienia udziela gwarancji na okres: ......
licząc od daty dostawy przedmiotu zamowienia do magazynu Zamawiającego. W
przypadkach ZamawiĄący przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty za
objęte postępowaniem reklamacyjnym towary' zostaje wtedy wydłuzony o okres
reklamacyjnego.

2

3
5

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą' Zamawia1ący
pisemną reklamację. \Ąkonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych,
naliczenia kar umownych' reklamację rozpatrzyÓ i udzielic Zamawia1ącemu pisem

zgodniezzapisami$10.
W przypadku rozbieŻnoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawia1ący moze

7

W

I

1)

2)
3)
2.
3.

1

2
3)

4)

dnionych
ostarczone,
powania
\Ąl}konawcy
rygorem

odpowiedzi
ego po
czy reklamację uznaje i wskazac sposÓb jejzałatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnia
konawcy
dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przezZamawiającego reklamacjido
zostaną
Po stwierdzeniu konieczności wycofania z uŻytkowania dostarczonego towaru z powodu
przeprowadzon e og lędzi ny w obecn ościprzedstawiciela \A/y kon awcy.
W przypadku uznania reklamacji \Ąłkonawca zobowiązany jest dostarczyĆ, w termin do 3 dni
r umownych
roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia

6

8

materiałów
w formie
prsemnego

badań specjalistycznej jednostce badawczej.

przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty
Wykonawca, ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych
wiadomoŚci o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone przez
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie zzapisami s 10.
Wysokośc kosztow badań okreŚli kaŻdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
Wymieniony w ramach gwarancjitowarwinien zostaÓ objęty nową gwarancją na takich sa
jak przedmiot umowy.

$ 6 Badania kontrolne

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie
umowy, badań kontrolnych zakupionego dostarczonego towaru w zakresie
deklarowanymi przez \ĄĄlkonawcę umowy parametrami technicznymi ijakościowymi

i

certyfikatami przez:
akredytowaną jednostkę uprawnioną do ceńyfikowania wyrobÓw, lub
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę u
ceńyfikowania wyrobÓw, uprawnione do badania towarów stanowiących przedmiot umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych kontrolą.

wykonanie
ponosr

powzięcia

zasadach
ia

ościz

wydanymi

ną do

Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym

od daty

numerze dowodu dostawy pańii materiałów lub wyrobu lub częścizamiennych
podlegających badaniom kontrolnym,
magazynie, w którym zostanie pobrana próbka towaru,
terminie pobrania probki do badań kontrolnych i jej wielkości wskazując jednocześnie J
zlecono ich przeprowadzenie.

rządzen

zawiadomien ia Wykonawcy drogą faksową lu b elektron iczną'
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
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którą
str. 28

Nr

4'
5.
1)

2)
6.

PRZZI3',l85

ki towaru
Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania
mawlaJący
do badań kontrolnych, w sposob uniemozliwiający ingerencję osÓb trzecich odpowiada
tj.: Kopalnia, w ktÓrejzostanie pobrana prÓbka towaru.
oznaczenia
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbki towaru do badań oraz
w dogodny dla niego sposÓb.
izowanym
\Alkonawcy iZamawiającemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym
i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓĘ mowa w ust. 1'
pobrania prÓbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokół zawierający
co najmniej, informacje określonew ust' 3, ktÓry podpisują:
a
Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej lub osoba przez niego

Z

przedstawiciel Wykonawcy

u

mowy.

Protokoł, o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryg
ZamawiĄący, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel \Ąl!konawcy obecny przy pobieraniu

do badań.

7.

8.

9.

10
1)

W przypadku nieobecności przedstawiciela

\Afukonawcy przy pobieraniu prÓbki
protokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a \Ałkonawcy nie
wn iesie n ia zastrzeŻeń dotyczących sposobu jej pobiera n ia'

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonymW umowie,
powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilości rownej wielkoŚci nierozchodowanej d
mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie zzapisami $ 10, z

opinii,

Zamawiający moŻe zlecic, powtÓrne badania kontrolne probki toŹsamego towaru z
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
Wykonawca ponosi koszty towaru zuzytego do powtornych badań, o ktorych mowa
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia i
niezaleŻnie od uzyskanych wynikÓw,
dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o

ust. 1 mogą

stanowiĆ przesłankę do odstąpienia

od

umowy z

po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą pańię towaru.

11. Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz \A/ykonawcy jego transportem i na jego koszt.
W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej,

w ust. 1, wady

towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu
przezZamawiającego decyzji o demontaŻu i wytranspońowaniu towaru z dołu kop
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na
wystawionejpzezZamawiającego W oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację
'13. W czasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w
z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunkÓw techniczno - organizacyjnych o
procesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę ceńyfikatami'
14. W audycie, o ktÓrym mowa w ust. 13, oprocz upowaŻnionych przedstawicieli
uczestniczyĆ, na zaproszenie Zamawiającego, rÓwnieŻ przedstawiciele
ceńyfikującej.

3.

4.
5.

rem

zuŻytego

nia iwydania

wybranej

pkt 3, jego
ania opinii,
J

mowa w
lezących

mowa
ktÓrej mowa
podjęciu
nt, kosztami
e faktury
ronym

zgodności

o mogą
jednostki

$ 7. Obowiazki Wvkonawcv

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamÓwienia zgodny ze złoŻoną
Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez
w terminach okreŚlonych w zamÓwieniach w godzinach od 06'00 do 13.00, chyba, ze
godzinę dostawy. Po wyprodukowaniu całościkabli dostawy odbędą się parźiami w
m a i I ow o z tyg od n i owy m wy p rzedzen i em te rm i n ac h.
Towar winien zostać wydany Zamawiającemu W opakowaniu zwyczĄowo przyjętym dla d
towaru i sposobu przewozu.

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

na

miejsca
iono inną
rodzaju
własny

Towar winien byc oznakowany W sposÓb umozliwiający jego łatwą identyfikację
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

\lr'glvl

od daty
, o której

ust. 11,

3)
4)

1'
2.

do badań,
prawo

z

\Ąłkonawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi koszty
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego badania oraz ich

12.

k towaru

odbioru
Pzekazanie prÓbki do badań jednostce wymienionej w ust. 1 następuje za
i imię osoby
wskazującym datę odbioru, ilośÓ i nazwę przekazanego do badań towaru oraz
odbierającej prÓbkę do badań.
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa W st. 1 opinii
Wymaganiami okreŚlonymi w ust. 1
stwierdzającej niezgodnośc prÓbki towaru
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną.
W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w ust' 9:

2)

5)

zatrzymuje

óą*

str. 29

Nr
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadÓw niebezpiecz
w wyniku procesu produkcji z materiałÓw dostarczonych przez \ĄĄlkonawcę. Koszty odbio

6
7

od padÓw ponosi \A/ykonawca.

8.

Brakiw dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac Wykonawcy do
faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. \Alkon
ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zając stanowisko, co do brakow w towarze.
Jezeli zajęcie stanowiska nie nastąpiw tym terminie to brakujący towar Zamawiający

9'

niedostarczony.

10' Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, \Ałkonawca zobowiązany jest

dostarczyć
Zamawiającego z kaŻdą partią wyrobÓw sporządzone W języku polskim dokumenty,
spełn ien ie przez pzedm iot dostawy wymaga ń okreŚlonych przez Zamawiająceg o

powstałych

powyŻszych
pisemnie,
winien w

ie uwaŻał za
magazynu

:

Przy kaŻde1dostawie:
Dokumentwydaniamateriału (WZ)'

1)
2)
3)
4)
5)

Deklaracja zgodnoŚci.

Dopuszczenie Prezesa WUG- jezeli dotyczy.
Świadectwo jakoŚciwyrobu, ktÓre musi zawieraÓ wyniki prob i badań
Dokument gwarancyjny

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Portalu Dostawcy WĘGLoKoKs KRAJ
dostaw oraz dołączania wydrukow do kazdej realizowanej dostawy.
10. Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
11. \Ąłkonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na
ZamawiĄący powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną o moŻliwoŚci

dowodÓw
koszt.
opakowań

w terminie:

1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań - jeżeli dotyczy
2) do 1B0 dni od dnia przyjęcia towaru lub termin wzajemnie uzgodniony - dotyczy bębnÓw
kablach i przewodach - jeżeli dotyczy

linach,

12. JezeliVllkonawca po upływie 70

1)
2)

ń zwrotnych,
dni od dnia powiadomienia o możliwościodbioru o
nie dokona ich odbioru, Zamawiającv ma prawo:
dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby \AĄlkonawcy na koszt \ĄĄlkonawcy, zgodn z cennikiem

przewoŹnika,

unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt \AĄlkonawcy.
$ 8. Obowiazki Zamawiaiaceqo
ZamawiĄący zobowiązany jest do wystawiania zamówień, ktÓre będą podpisywane lub
bez podpisu (w przypadku zamÓwień elektronicznych) przez osoby upowaznion
Zamawiającego.
Zamowienie winno określaÓ:

I

2

e
Strony

identyfikatory umowy,

1

sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia,

2

datę i numer zamÓwienia,
przedmiot zamÓwienia,

Ó

4

ilościi jednostki miar,

5

ceny jednostkowe netto,
ogolną wańośćnetto zamÓwienia,
termin realizacji zamÓwienia,
miejsce dostawy.

6
7
B

9)
3. Ze strony
4.

ze

Zamawiającego osobą odpowiedzialną

za

realizację umowy są osoby wymienione

w zawartej umowie lub branzysta sporządzĄący zamÓwienie.
lJrządzenie do rozładunku pod warunkiem, Że kable mogą byi dostarczone po kilka

bębnie oraz, Że jego cięŻar nie będzie przekraczał BT ze względu na maksymalny
transportowych posiadanych przez kopalnię.

na jednym

urządzeń

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

1.
1)

$ 10. Karv umowne iodszkodowania

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
\Ą/ykonawca zobowiązany jest zapłacic Zamawia1ącemu kary umowne:

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

W/-^^'/

str. 30

a)
b)
c)

d)
e)
2)
a)

b)
2.
3.

4'
5.
1)

2)
3)
6.

1,
1)

2)
3)

4)
5)
2.

3

w wysokoŚci 10% wańoŚci netto niezrealizowanej częściumowy, gdy Zamawiający odstąpi
powodu okoliczności, za ktore odpowiada \A|konawca, w tym przypadku nie ma
c w zakresie zamowień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,
w wysokoŚci 10% umownej wańoŚci netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w niezreal
zamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za kto

Wykonawca,

W wysokości 0,2% umownej wartoŚci netto towaru określonego każdorazowo w
nie dostarczonego w terminie zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczen

ej częŚci
odpowiada
mowieniu,
, przy
nitywnego
umowna

czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5o^. W przypadku
braku realizacji zamowienia lub jego części,w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy,
ia lub jego
rÓwna jest wańoŚci niezrealizowanego zamówienia' Za definitywny brak realizaĄi
częŚci uznaje się w szczególności oświadczenieWykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia
ia lub
lub jego częścioraz sytuację, w ktÓrej kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji
jego częŚci osiągnie wartoŚc niezrealizowanego zamowienia lub jego części.
zwłokiw
w wysokoŚci 0p% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty
jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w $ 5 ust. 3,
kach
wwysokościo,2o/o wańoŚcinetto podlegającegowymianietowaru zakaŻdy dzień zwłoki(w
okreŚlonych w $ 5 ust' 5 lub 7 orazw $ 6 ust. 9 pkt 1)'
Zamawiający zobowiązuje się zapłacic \Alkonawcy kary umowne:
w wysokoŚci 10o/o umownej wartoŚci netto towaru określonego kaŻdorazowo w ni
odpowiada
zamÓwieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwienia z powodu okolicznoŚci, za
ZamawiĄący,
o towaru
w wysokoŚci 0,1%o umownej wańości netto zamÓwionego i nieodebranego z winy
zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki'
ny jest do
W razie opoznienia \A/ykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający up
ktÓrych
nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych iloŚc odpowiada iloŚci towarÓw z dosta
od ceny
Wykonawca się opoznia. W przypadku, gdy zakup towarow zostanie dokonany za cenę
ceną' po
wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciązy Wykonawcę rÓznicą pomi
jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
\ĄĄ'konawcy
Zamawiający niezaleŹnie od zastrzeŻonych kar umownych ma prawo domagania się
utraconych
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wartoŚci faktycznie poniesionych strat
korzyści.

W przypadku wystąpienia okolicznoŚci uzasadniających naliczenie kar umownych,
stanowic będzie nota księgowa
Za datę dostawy pańii towaru strony przyjmują:
datę dostarczenia partiitowaru do magazynuZamawia1ącego, wpisanąprzez magazyniera
dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla
potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub

datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną
Zamawiającego, przekazaną \AĄlkonawcy, lub

pisemn

datę dostarczenia przez \Ąfukonawcę pańii towaru wolnego od wad w miejsce pańii
potwierdzoną w sposÓb opisany w pkt. 1.
Za naliczanie kar umownych, o ktÓrych mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny
jednostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwienie.

do zapłaty

dokumentu
dostawy,
informacją
nel,

branzysta

$ 11. Odstąpienie od zamówienia

W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawiający moŻe odstąpic od

realizacji zamówienia
i $10 ust.1
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyc kary umowne zgodnie z postanowien
pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
otrzy man a przez Zamawi ającego oświadcze n a Wy konawcy o od mowie roz patrzen ia rekla
ńii towaru,
otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany
co do ktorejWykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie $ 10 ust.1
pkt 1 lit. d, osiągnie 10% wartoŚci reklamowanego towaru'
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona
iez$10
ust.1 pkt 1 lit. e' osiągnie 10% wańości reklamowanego towaru,
nabycia pzezZamawiającego u innego kontrahenta towarÓw, w iloŚciwyspecyfikowanejw n
zamowieniu, z ktÓrych dostarczeniem \Ałkonawca się opÓznia'
odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamówienia z przyczyn lezących po stronie
uwaŻa się
ZamÓwienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dla przekazywania zamÓwie
za skuteczne.
aWcą
Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamówienia po uzgodnieniu między
aZamawiĄącym' Wtakim przypadku nie nalicza się kar umownych'
i
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2.
1)
3

$ 12. Odstapienie od umowv
Zamawia1ącemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) W przy
przez \Ą/ykonawcę przepisow prawa, skutkujących powstaniem zagroŻenia bezpiecze
Zamawiającego lub zdrowia, życia pracownikÓw' Prawo to Zamawiający moze wykonywać
od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniu przez \Afukonawcę przepisÓw prawa
powstaniem wlw zagroŻeń' W takim przypadku \AĄlkonawcy przysługuje wynagrodzenie
tytułu wykonania częŚci umowy.

3)
a)
b)

Prawo to Zamawiający może wykonywac w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego
zaistnieniu tych okolicznoŚci.''
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) zzach
wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niŹ 60 dni, okreŚlonego W odrębnym

ograniczenia produkcji lub reorganizaĄiw jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
mozliwoŚÓ wykorzystania uwolnionych ŚrodkÓw produkcji lub potencjału ludzkiego do
rea izacj i przez Zamawiającego Świadczeń objętych u mową'
zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym ze Świadczenie
moze byc zrealizowane

niewykonywania

lub nienalezytego

wykonywania zamowienia

z

przyczyn

3

Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ochrony udostępnionych danych osobowych
realizaĄą dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych ŚrodkÓw och
osobowych przeM,tarzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami prawa a w
z ustawą z dnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019. 1781 t'j. z dnia
orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
przetwarzaniem danych osobowych
sprawie ochrony osob fizycznych w związku
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wy
polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zĄmujący się ochroną danych
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Wykonawca i Zamawiający oŚwiadczaią, Że pracownicy posiadający dostęp do
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamÓwienia/umowy znają przepisy
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia uprawniające do p
osobowych.

4.

Wykonawca i Zamawiający oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamowienia i/lub realizacja umowy zostaną
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niezbędne do jej real
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy.
$ 14 Przetwarzanie danvch osobowvch
Zgodnie zart' 13 ust.1 iust.2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z puetwa
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
(ogÓlne rozporządzenie
ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119'1), zwanego
Zamawia1ący informuje, iz:

1)

i objętej
o

iem okresu
w

czeniu,

ujących
modzielnej

umową nle
po stronie

leŻ

z

2

(od teraz)

Wykonawcy, przy czym za:
niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji
umowy w całościlub w częŚci,
ny ze
nienależyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposob
enia jest
sposobem okreŚlonym w umowie, skutkującym tym, iŻ uzyskany efekt realizacji za
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
$ 13. Ochrona danvch osobowvch

1

emuz

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nu

l

2)

mienia
ciągu 30 dni

w przypadku:
utraty przez \A|konawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czy
przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

przypadku:

1)

naruszenia

o

w

związkuz

danych
osct
9 09.2019),

2016 r. w
sprawie

w

ych przez

osobowych
ochrony

nia danych

w związku
korzystane
i, a po tym

z dnia
iem danych
95/464/VE

RODO,

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ s.A. z siedzibą
iębiorcÓw
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul' Gen. J' Ziętka, wpisaną do Rejestru
Rejestru
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X \Ą&dział Gospodarczy
podatnikiem
Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w
0-48-65,
od towarÓw i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP
pl
www
REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl,
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zw any dalej Ad ministratorem.
2)
3)

4)

5)

6)

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych W WĘGLoKoKs

e)

produktÓw

naleŻności

0 RoDo.
ciązącego
ovvym

rny, ustawy
od osob tizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy kodeks
podstawie
RoDo.
6
ust'
1
lit.
c)
na
art.
rachunkowości
oraz
ustawy
o
kodeks cywilny,
powyzszych
Dane osobowe \A/ykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realiz
m usługi
celÓw. Administrator moŻe udostępniĆ dane osobowe \Ałkonawcy innym odbiorcom świad

zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \Ąfukonawcy będą rowniez
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwa

B)

stronami,

i

z
7)

s.A.

adres 41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tel. 32 71816
Przetwarzanie puekazanych przez \A/ykonawcę danych osobowych moze dotyczyc
właścicielilub pracownikow Wykonawcy.
Dane Wykonawcy są równiez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii prognoz oraz promowan
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takŻe w celu dochodzenia i windy
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust' 1
Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonan
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególnościz ustawy o podatku

ntane

m,

z ktÓrymi

Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresi niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
ne zgodnie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą
z obowiązującymi przepisami.
\Ąfukonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich prostowania,
prawo
zaktualizowania, usunięcia' ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
wniesienia sprzeciwu.
LOKOKS
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora Ochrony Danych Osobowych w
32
718 16
iod@weglokokskraj.pl
KRAJ S.A.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail:
gdy
iŻ
uzna,
Warszawa
Stawki
2
00-193
osobowych,
ul.
Danych
67 lub do Prezesa Urzędu ochrony
przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

,

,

s 15. Nadzór wvnikaiącv z zarządzenia środowiskoweqo
W trakcie realizacji zamÓwienia \Ałkonawca zobowiązany jest do przestrzegania

prawnych
jącej

Środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla WykonawcÓw
w WĘGLoKoKS KRAJ S.A' zamieszczonej na stronie https://dostawcy-weglokoks'coig

W zakresie ochrony

I

1)

2)
2.

$ 16. Zasadv etvki
Wykonawca oraz Zamawiający nie moŻe naruszaÓ popzez swoje zachowanie (
, znoszenre
racownikÓw,
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takŻe
i odnosi się
przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego
w szczegÓlnoŚci do zachowań, które mogą prowadzić do:
ności
popełnienia przestępstw określonych w ań' 16 ustawy z dnia 28 paŻdziernika2002 r. o od
zm),
podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary (Dz'U. z 2020 r', poz. 358 z
popełnienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczan nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. 22022 r. poz. 1233).
swych
\Ąkonawca oraz Zamawiający winien zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom ze
lub prowizji;
przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązują się, Że nie wręczały i nie wręczą zadnej
icielowi
jak rowniez nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub
drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania i/lub umową'
$ 17. ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W związku z
ido niewykorzystywania ich W jakimkolwiek innym celu niŻ okreŚlony W

acyjnych,
Umowy

atakŻe
ie ich
w czasle

do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub

przez Strony W innym celu niŻ przedmiot Umowy, mogłyby naraziĆ interesy

2.

3.

obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. \A/ykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze
będące prz edmiotem bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnościąZa
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością
po rozwiązaniu Umowy, przy czym VVykonawca ma prawo zachowaÓ po jednej
dokumentow i informacji pozyskanych w związku z Umową.

\Ałkonawca przyjmuje do wiadomoŚci, Że wszystkie dane będące przedmiotem
przeMvarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego
zgody Zamawiającego nie mogą byc przez \A|konawcę, jego pracownikÓw lub jakie
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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4.
1)

2)
3)
5.
1)

ktÓre Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚÓ, poza zakresem Umowy przetwa
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
Wykonawca nie jest zobowiąany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnio

Zamawiającego, ktÓra:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lu
została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego
osobie lub jednostce, lub
jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli

e, ani tez
mu przez
kiejkolwiek

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalnew
sytuacjach:

razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z
swoimi podwykonawcami zaangaŻowanymi w realizację niniejszej umowy, z

\Ą/ykonawca może W

ze

Umowy
iem

zachowania poufnościinformacji przez podwykonawców;
2)
3)
6.
7.

I
9

pieczyciele
Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub u
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej'
kazania
Wykonawca moŻe ujawniaÓ informacje na Żądanie organÓw państwowych' gdy obowiąze
im takich informacjiwynika z przepisÓw prawa'
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są bowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
nywanrem
Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z
uJawntone,
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesow Zamawiającego nie
en
udostępnione lub upublicznione ani w części,ani w całoŚci, o ile nie wynika to z innych
Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji, z zastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych iorg nizacyjnych
je przed
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych
n ieu powaŹnionym dostępem, uszkodzen iem i/lub n ieu prawnioną modyfikacją
ma prawo
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.
$ 18. Ochrona lnformacii nieiawnvch

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z
o ochron ie informacji n iejawnych (Dz. U.20 1 9. 7 42 t.i.).

1

2

dnia

5

s rpnia 2010r

$ 19. Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie U
realizację uniemozliwiły okoliczności siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron un
wykonanie Umowy w całościlub w częścina stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna
przeciwdzia łaĆ przy zach owan u n aleŻytej sta ra n ności'
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlności:
klęskizywiołowe np. poŻar, powodŹ, trzęsienie ziemi itp',
akty władzy państwowej np' stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

'

jeżelijej
lwlaJące
biec ani

i

3.

a)
b)

c)
4.
5

powaŻne zakłÓcenia w fu n kcjonowan iu transpońu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicz
siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

Jezeli okolicznoŚc siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnivania przeszkody
realizaĄi umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

stanowiącej

i, realizaĄa
na terminu

$ 20. Nadzór i koordvnacia

1

Ze strony Zamawiającego osobą/osobami

':"1::'1"'"'0":11'k'

upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad

:

:-#i;'

osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją
i

2

terminowoŚcią dostaw jest:

..... e- mail ...
.. tel.
Ze strony \A|konawcy osobą/osobamiupowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór
umowy osÓb(w tym reklamację i badania kontrolne) jest / są.
tel
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Nr

e- mail

tel

E_maildo obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo

3.
-

)

Rodzaj opakowania.
Przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
|okreśIićrodzaj opakowania zwrotnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWĄ,

lub
Przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu bezzwrotnym

4.

Zmiana osÓb odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu' o przeprowadzonej
za realizaĄę umowy, Wymagane jest pisemne

w zakresie osÓb odpowiedzialnych

drugiejstrony

1. W

związku

b)

c)
d)
2.

3.
4.
5.
6'
a)
b)

c)
d)
e)

z

g 21. postanowienia dodatkowe

sytuacją, jaka zaistniała na skutek wojny pomiędzy Fede

Rosyjską,

a Ukrainą, Wykonawca oŚwiadcza, ze stosuje się do obowiązujących przepisÓW prawa
dzających
sankcje nie wspołpracuje
podmiotami objętymi sankcjami, czy teŻ w
ktÓry jest
objęty sankcjami' Nadto Wykonawca oŚwiadcza, że anion sam, aniżaden członek jego
u, aniteż
jego beneficjenci rzeczywiŚci nie są objęci sankcjami. W szczegolności \Ałkonawca
cza, Że
stosuje się do:
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r' o szczegolnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałan wsprerantu
agresji na Ukrainę oraz słuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z2022 r.
835);
rozporządzenia Rady (WE) nr 76512006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego Środków og niczających
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;
rozporządzenia Rady (UE) nr 26912014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ogran
W
odniesieniu do działań podwazających integralność terytorialną, suwerennośći nieza
Ukrainy lub

i

a)

umowy'

ianie
ienie

z

imzagraŻĄących;
rozporządzenia Rady (UE) nr 83312014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego ŚrodkÓw
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
Wykonawcy oświadczają,że nie zachodzi wobec nich przesłanka
z postępowania określona w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÓlnych
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuŻących ochronie
narodowego (Dz. U. z2022 r. poz.835) oraz nie istnieje zakaz udzielania zamówienia ok
Rozporządzenia Rady (UE) nr 20221576 z dnia 8 kwietnia 2022 r' w sprawie zmiany rozporz
nr 83312014 dotyczącego Środkow ograniczających w związku z działaniami Rosji d
sytuację na Ukrainie.
\Ą/ykonawca oŚwiadcza, ze wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamÓwienia) wyroby
ani nie zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.
Wykonawca oŚwiadcza, ze nie są podejmowane wobec niego inne prawem przewidziane ś
charakterze sankcyjnym niz te określone W ust' 1'
Jezeli ktorakolwiek z okolicznoŚci zawańych w powyzszych ust. 1-4 stanie się nieaktua
Wykonawca zobowiązują się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego za poŚredn
e-mail, nie pozniej niz w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okoliczności'
Niezaleznie od podstaw odstąpienia od Umowy określonychw jej treŚci, Zamawiający
do odstąpienia od Umowy w całoŚci lub częŚci w przypadku, gdy zajdzie co najmniejjedna
okoliczności:
wobec Wykonawcy zajdzie co najmniejjedna z przesłanek wykluczenia z postępowania o
7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie p
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuŻącychochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.
poz.B35);

wobec Wykonawcy zaistnieje zakaz udzielania zamÓwienia okreŚlony w art. 5k
(UE) nr 20221576 z dnia B kwietnia 2022 r' w sprawie zmiany rozporządzenia (UE)
dotyczącego ŚrodkÓw ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
Ukrainie;

wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamÓwienia) wyroby pochodzą lub zostały
Białorusi lub Federacji Rosyjskiej;
Wykonawca nie stosuje się do obowiązujących przepisÓw prawa wprowadzających san
z wojną pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą lub wspołpracuje z podmiotami objętymi
tez w zakresie, ktory jest objęty sankcjami'
wobec Wykonawcy podejmowane są inne prawem przewidziane Środki o charakterze san
okreŚlone w ust. 1.
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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ZamawiĄący uprawniony jest do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o
w ust' 6, w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez niego wiedzy o okoliczności
podstawę odstąpienia.
$ 22. Postanowienia końcowe
Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstzygaÓ polubownie w
bezpoŚrednich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy pÓŹniejszego

w umowie:

negocjacJr
n

okreŚlony

poprzez okreŚlenie innego terminu,
po przekazan u za mówie n ia, d la za mÓwień przekazyw anych d rogą elektron iczn ą poprzez
o
zmianie terminu realizacji zamowienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niz pienłotny
n realizacj i.
W kazdym przypadku mozliwa jest zmiana terminu realizacji zamÓwienia po przekazaniu
dczeni a
Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e- mailem'
W przypadku braku mozliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do
ięcia
przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dlaZamawiĄącego.
Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie czynnoŚci związane z koniecznością
niego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKS KRAJ S.A. (w tym m'in. uzyskanie akceptacji, przekazanie d
mentacji,
doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a także wszystkich czynnoŚci
z
wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKoKs KRAJ S.A. wynikających z
umowy
kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej
r nad
realizaĄą umowy ze strony Zamawiającego'
Wykonawca oŚwiadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Za
aJącego
w zamÓwieniu

i

od realizaĄi Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w ja
pracownikÓw WĘGLOKoKS KRAJ S'A' przy wykonywaniu czynności związanych z real

Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawiającego, wykonujących narzecz firm obcych
na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez p
od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez
wiedzy o powyzszych okolicznoŚciach.
W sprawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązujące prz
polskiego.

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

ze

Stron.

Załącznik do umowy: Załącznik nr 1

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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