Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego” dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład
Odwadniania Kopalń na 2018r.
Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej
Część II: Dostawa odzieży i obuwia roboczego

Znak sprawy: CZOK/03A/17/18
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1.

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna
Adres Zamawiającego: ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom
Adres strony internetowej: www.srk.com.pl
Osoba do kontaktu: Bogdan Banduch
Telefon: (032) 35 13 300 wew.365
e-mail osoby do kontaktu: bbanduch@srk.com.pl
e-mail:przetargi@srk.com.pl
Faks do korespondencji: (032) 351 33 69

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”
dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018 r.
Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej
Część II: Dostawa odzieży i obuwia roboczego
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

(CPV): 18100000-0, 35113400-3, 33700000-7.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami

techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
4.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 01.01.2018r. do 15.12.2018r.
Termin realizacji poszczególnych dostaw części do 14 dni od otrzymania zlecenia
w ramach danej części

5.

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA art. 22 ustawy Pzp

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
5.2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
1. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12 – 22 ustawy Pzp.,
2. należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli
odrębne oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
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powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.,
3. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003
r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z
2016 r. poz. 615) zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.,
4. w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawcy w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp.,
5. z przyczyn leżących po ich stronie nie wykonali albo nienależycie wykonali
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania zgodnie z art. 24
ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp.
6.

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ DO OFERTY:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4
ustawy Pzp. - załącznik nr 1 do druku „OFERTA”.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia jak powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Formularz cenowy Część I – załącznik nr 2 do druku „OFERTA”.
4. Formularz cenowy Część II – załącznik nr 2.1 do druku „OFERTA”.

7.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia składane przez Wykonawcę po publikacji informacji o złożonych
ofertach na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp.
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach ),

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 3 – wzór dokumentu.
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8.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA
POSTĘPOWANIA, KTÓRE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADA
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA:
Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

A. Spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ :
1. Oświadczenie Wykonawcy zawarte w druku ofera odnośnie udzielonej gwarancji,
zgodnie z opisem w pkt. II ppkt. 1 załącznika nr 2 do SIWZ.
B. Brak podstaw wykluczenia Wykonawcy:
1. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
każdy z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentu.
C. Podwykonawcy
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców – załącznik nr 4 wzór dokumentu.
Oświadczenia składane przez Wykonawcę składane są w oryginale. Dokumenty inne niż
oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem z zastrzeżeniem pełnomocnictwa.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
Zawartość oferty i sposób jej sporządzania musi być zgodny ze wszystkimi
postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje
odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z ustawą.
Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy
stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze. Jeżeli prawo to nie wynika z rejestru do oferty należy dołączyć
dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie osoby/osób do
składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy. W takiej sytuacji
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11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty. Z treści
pełnomocnictwa musi wynikać w szczególności: wskazanie pełnomocnika, oznaczenie
postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy, upoważnienie pełnomocnika do
składania oświadczenia woli i reprezentowania Wykonawców w niniejszym
postępowaniu albo upoważnienie pełnomocnika do składania oświadczeń woli,
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia
w imieniu Wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto
dokument pełnomocnictwa winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców.
Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub
w formie równoważnej tzn. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane
jest przedłożenie dowodu ustanowienia pełnomocnika.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do
oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone temu wspólnikowi przez
pozostałych wspólników.
Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem punktu
powyżej oraz pkt. 12.4. SIWZ.
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób
czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno
ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno
ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.
Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej
w pkt. 9.17.
Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od
pozostałych informacji zawartych w ofercie.
Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
5

20.

21.
22.

23.

24.

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba, że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej
w następujący sposób:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207

......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) Wykonawcy)

......................................................................................................................................................
(adres Wykonawcy)

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego” dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład
Odwadniania Kopalń na 2018r.
Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej
Część II: Dostawa odzieży i obuwia roboczego
znak sprawy: CZOK/03A/17/18
NIE OTWIERAĆ PRZED: …..

.2017 r, godz,

(data, godzina)
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25.

26.

27.

10.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
11.
1.

Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje jej nierozpatrzenie,
jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają zidentyfikowanie wykonawcy
oraz nazwy zadania przetargowego.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Zmiany muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących
przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”
kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA nr ……”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na
piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu ofert wraz z dokumentem, z którego wynikać
będzie reprezentacja Wykonawcy do składania oświadczeń woli.
SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

NINIEJSZEJ

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Zamawiający prześle treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ bez ujawniania źródła zapytania
i jednocześnie informację taką opublikuje na własnej stronie internetowej.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający w uzasadnionych przypadkach
może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji w formie uzupełnienia (aneksu) Zamawiający zamieści na stronie
internetowej. Dokonana zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania
ofert i zamieści informację na swojej stronie internetowej. Przepis pkt. 10.4 stosuje
się odpowiednio.
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne, zgodnie
z przepisami art. 12a ustawy Pzp.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przed ofertowego.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7

2.

3.
4.

5.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część I 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)
Część II 9 800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru:
a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta:
PL 82 1050 1230 1000 0090 3044 6992
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do
oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium
potwierdzającą dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Znak
sprawy: CZOK/03A/17/18 Wadium na: Dostawa środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego Część I i/lub Część II. W pozostałych
przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie
12.3 b) ÷ e) muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest
związany ofertą i być przedstawione w formie gwarancji nieodwołalnej i
bezwarunkowej, zapewniającej na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego wypłatę pełnej kwoty wadium w okolicznościach literalnie
określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu
w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego.
5. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium nie będzie rozpatrywana.
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6. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. w druku „OFERTA”, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył
oświadczeń
lub
dokumentów
potwierdzających
okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
13.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu,
ul. Strzelców Bytomskich 207 – Sekretariat Spółki ( II piętro).

2.

Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2017r. o godz. 1000.

14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT - BADANIE OFERT.
1.
2.
3.
4.

5.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 20.10.2017r. o godz. 1100 w siedzibie
Zamawiającego - pokój nr 112 (parter).
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
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11.

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest
wymagane, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert
Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawców, w przypadku których zachodzą przesłanki art. 24 ustawy Pzp 24 ust. 5
pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie
z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 ustawy Pzp.

15.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.

Wykonawca winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, ostateczną dla całego
zadania objętego zamówieniem. Należy podać kwotę netto, podatek od towarów
i usług i kwotę brutto.
W cenie winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania
stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty
towarzyszące wykonaniu zadania.
Cena winna być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów i liczona z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po
przecinku.
Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je
uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny,
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
Formularz cenowy powinien być wypełniony w następujący sposób:
wpisanie ceny jednostkowej netto w poszczególne pozycje,
obliczenie wartości netto poprzez wymnożenie podanej ilości i zaoferowanej ceny
jednostkowej i wpisanie w poszczególnych pozycjach w odpowiednie pola formularza,
wpisanie stawki podatku VAT w poszczególnych pozycjach w odpowiednie pola
formularza,

6.
7.

8.

9.

10.

2.

3.

4.
5.

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

obliczenie wartości podatku VAT w poszczególnych pozycjach zaokrąglając wynik do
dwóch miejsc po przecinku i wpisanie jej w odpowiednie pola formularza,
obliczenie wartości brutto w poszczególnych pozycjach i wpisanie jej
w odpowiednie pola formularza,
obliczenie całkowitej wartości netto przez zsumowanie wyliczonych wartości
netto z poszczególnych pozycji (wpisać w pozycji RAZEM ),
obliczenie całkowitej wartości podatku VAT, przez zsumowanie wyliczonych
wartości podatku VAT z poszczególnych pozycji (wpisać w pozycji RAZEM ),
obliczenie całkowitej wartości brutto przez zsumowanie wyliczonych wartości brutto
z poszczególnych pozycji (wpisać w pozycji RAZEM)

16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT.
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie każdej Części w oparciu o następujące
kryterium:
KRYTERIA:
1. Cena oferty C – znaczenie 93 %
C – cena oferty będzie oceniana w skali od 0 do 93 pkt.
Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 93 pkt. pozostałe oferty będą punktowane
według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 pkt.
Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:
cena oferty najtańszej
C = -------------------------------- x 93 pkt.
cena oferty badanej
2. Termin realizacji dostaw: T – znaczenie 7%
T – termin realizacji zlecenia dostaw wyrażony w dniach będzie oceniany w skali od 1 do
7 pkt.
Oferta proponująca najkrótszy okres realizacji zamówienia wyrażony w dniach otrzyma
7 pkt.,
Pozostałe oferty będą punktowane wg poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punku.
Ustala się, że górna granica terminu realizacji dostaw, jaki będzie brany pod uwagę
do obliczenia kryterium będzie 14 dni, przy czym minimalny czas realizacji dostawy do 1
dnia.
Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

T=

Najkrótszy okres realizacji zlecenia dostaw spośród złożonych ofert
………………………………………………………….. ………….
Badany termin realizacji zlecenia dostaw

x 7 pkt.

3. Ocena łączna :

S=C+T
gdzie :
S - suma punktów,
C, T – uzyskane punktacje zgodnie z opisem powyżej.
Uwaga:
Informacja dotycząca kryterium oceny ofert winna być jednoznaczna i nie podlega ona
uzupełnieniu.
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała
największą ilość punktów.
17.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium
wyboru.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1
pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, na stronie
internetowej.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane
w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt. 17.5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

18.
1.
2.

PODWYKONAWSTWO
Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy:
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1,
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w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
19.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
Środki ochrony prawnej (przepisy art. 179 – 198g ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące odwołań i skarg).
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
ODWOŁANIE
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)
określenia warunków udziału w postępowaniu,
2)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3)
odrzucenia oferty odwołującego.
4)
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu,
5)
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać
czynność
lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
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11.

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
Przepisy art. 180 – 198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.

SKARGA DO SĄDU
12.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
przysługuje skarga do sądu.
13.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
14.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15.
Przepisy art. 198a – 198g ustawy Pzp. dotyczące skargi do sądu stosuje się
odpowiednio.
Załączniki stanowiące integralną część SIWZ :
1.
2.
3.
4.

Druk „OFERTA”
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Wzory dokumentów

Bytom, ……..…….2017r.

- załącznik nr 1 do SIWZ
- załącznik nr 2 do SIWZ
- załącznik nr 3 do SIWZ
- załączniki

ZATWIERDZAM
…..………………………
(podpis Kierownika Zamawiającego)
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Załącznik nr 1 do SIWZ
W
Pieczęć Wykonawcy

5

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty
określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pt.:
„Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” dla
pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018r.
Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej
Część II: Dostawa odzieży i obuwia roboczego
Ja/My, niżej podpisani
1............................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)
2...........................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy )
.....................................................................................................................................................
NIP:..........................................................................
KRS lub inny wpis do rejestru: ……………………………………………..
Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy(wynikające z KRS lub innego wypisu z
rejestru):
………………………………………………………
Jako
podmiot
przedsiębiorstwem.

jestem
Tak*,

mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
Nie * (* należy odpowiednio wstawić krzyżyk)

Uwaga -wyjaśnienie !
Mikroprzedsiębiorstwo : przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo , które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiebiorcami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/(nas) firmy oferuję/(my) wykonanie przedmiotu
zamówieniem i oświadczam/(y) że :
1. KRYTERIUM I - CENA
Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, proponuję/(my) wynagrodzenie:
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- Część I
wynagrodzenie netto ....................................
zł (słownie: ………...................................)
stawka podatku VAT …………….%
podatek od towarów i usług .........................
zł (słownie:………………........................)
wynagrodzenie brutto ...................................
zł (słownie: ……………….......................)
- Część II
wynagrodzenie netto ....................................
zł (słownie: ………...................................)
stawka podatku VAT …………….%
podatek od towarów i usług .........................
zł (słownie:………………........................)
wynagrodzenie brutto ...................................
zł (słownie: ……………….......................)
2. KRYTERIUM II – TERMIN REALIZACJI DOSTAW
Termin realizacji poszczególnych dostaw: do……dni od dnia otrzymania zlecenia
Uwaga : Maksymalny termin realizacji dostawy do 14 dni od daty otrzymania zlecenia, przy
czym minimalny czas realizacji dostawy do 1 dnia.
3. Przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie:
- Część I od 01.01.2018r. do 15.12.2018r.
- Część II od 01.01.2018r. do 15.12.2018r.
4. Udzielamy gwarancji:
- dla Części I …………. miesięcy, licząc od daty odbioru częściowego danej dostawy
i podpisania protokołu odbioru częściowego danej dostawy
- dla Części II …………. miesięcy, licząc od daty odbioru częściowego danej dostawy
i podpisania protokołu odbioru częściowego danej dostawy
5. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
przy czym jako dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
8. Wadium w kwocie:
dla części I – …………. zł, zostało wniesione w dniu................................
w formie …........................................................................................................................
dla części II – …………..zł zostało wniesione w dniu................................
w formie …........................................................................................................................
9. Zwrotu wadium należy dokonać na konto:..........................................................
10. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie
wskazanym przez
Zamawiającego.
11. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
12. Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
13. Wykonawca informuje o numerze
telefonu ……………… / faxu
……………,
adres e-mail: ……………………., na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie informacje.
14. Osobo wyznaczona do kontaktu przez Wykonawcę: ……………………………………
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
– załącznik nr 1
2. Formularz cenowy
– załącznik nr 2
* - niepotrzebne skreślić.
……………….......dnia…………………

miejscowość
.............................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 1 do druku „OFERTA”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W TRYBIE ART. 25 UST. 1 W ZWIĄZKU Z ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ja/My, niżej podpisani
1.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”
dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
na 2018 r.
Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej
Część II: Dostawa odzieży i obuwia roboczego

prowadzonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1,2 i 4 ustawy Pzp.

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do druku „OFERTA”
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Ja/My, niżej podpisani
1.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”
dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018r.
Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej
prowadzonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
oświadczam(y), iż oferuję
wynagrodzenie jak poniżej:

j.m.

ilość

Hełm ochronny górniczy
1 - ze stałą osłoną oczu
i paskiem

szt.

251

2 Gogle ochronne

szt.

200

3 Osłona twarzy

szt.

100

para

160

para

8 808

para

97

szt.

139

para

360

szt.

3 000

10 Ręcznik

szt.

1 570

11 Mydło toaletowe

szt.

25 560

l.p.

Rodzaj asortymentu

Rękawice ochronne spawalnicze,
pięciopalcowe,
skórzane, długie typ "A"
Rękawice ochronne, pięciopalcowe,
5
skórzano - tkaninowe
Rękawice ochronne, pięciopalcowe,do
6 ochrony przed zagrożeniami
chemicznymi
Ochronniki
słuchu
nauszniki
7
przeciwhałasowe
4

8

Wkładki przeciwhałasowe
jednorazowego użytku

9

Półmaska
filtrująca
jednorazowego użytku

klasy

P2

Cena
jedn.

Wartość
netto

Stawka
Podatku
VAT

Wartość
Podatku
VAT

Wartość
brutto

18

12 Krem ochronny
RAZEM

szt.

1 328

X

X

X

X

X

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 2a do druku „OFERTA”
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Ja/My, niżej podpisani
1.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”
dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018r.
Część II: Dostawa odzieży i obuwia roboczego
prowadzonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
oświadczam(y), iż oferuję
wynagrodzenie jak poniżej:
j.m.

ilość

1 Koszula flanelowa

szt.

1 508

2 Spodnie długie - kalesony

szt.

1 468

3 Onuce flanelowe

szt.

3 016

Bluza i spodnie wzmacniane
robocze

para

1 186

5 Bluza i spodnie dla osób dozoru

para

322

6 Ubranie ochronne dla spawaczy

para

7

l.p.

4

Rodzaj asortymentu

7

Ubranie ochronne dla
ratowników górniczych

szt.

4

8

Bluza ocieplana i spodnie
ocieplane

para

219

szt.

35

9 Bezrękawnik
10

Kurtka szybowa i spodnie
szybowe

szt.

150

11

Kurtka ocieplana i spodnie
ocieplane

szt.

45

12 Buty ciepłoochronne zawodowe

szt.

219

szt.

933

13

Trzewiki bezpieczne
z podnoskiem

Cena
jedn.

Wartość
netto
zł

Stawka
Podatku
VAT

Wartość
Podatku
VAT

Wartość
brutto
zł

20

Buty specjalistyczne
z cholewami

szt.

45

15 Trzewiki spawalnicze

szt.

7

16 Buty wodoochronne bezpieczne

szt.

575

17 Buty "wodery"

szt.

152

18 Klapki kąpielowe

szt.

774

19 Pasek skórkowy

szt.

671

20 Fartuch damski roboczy

szt.

16

X

X

14

RAZEM

X

X

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
I.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES
WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI TECHNICZNO – ORGANIZACYJNYMI
Cz. I

– Dostawa środków ochrony indywidualnej

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracowników Oddziału CZOK
w roku 2018 w ilości i asortymencie określonym w załącznikach:
załącznik nr 1 „Formularz cenowy”,
załącznik nr 2 „Katalog opisowo – rysunkowy środków ochrony indywidualnej
i wyposażenia pracownika SRK S.A.”
2. Termin realizacji zamówienia :
Wykonawca winien zrealizować dostawy od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 15 grudnia 2018 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
L.p.

Rodzaj asortymentu

parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 20
parametry wg opisu
2 Gogle ochronne
załączniku nr
- wyrób nr 21
parametry wg opisu
3 Osłona twarzy
załączniku nr
- wyrób nr 22
parametry wg opisu
Rękawice ochronne spawalnicze,
4
załączniku nr
pięciopalcowe, skórzane, długie typ "A"
- wyrób nr 23
parametry wg opisu
Rękawice ochronne, pięciopalcowe,
5
załączniku nr
skórzano - tkaninowe
- wyrób nr 24
parametry wg opisu
Rękawice ochronne, pięciopalcowe,
6 do ochrony przed zagrożeniami
załączniku nr
chemicznymi
- wyrób nr 25
parametry wg opisu
Ochronniki słuchu - nauszniki
7
załączniku nr
przeciwhałasowe
- wyrób nr 26
parametry wg opisu
Wkładki przeciwhałasowe jednorazowego
8
załączniku nr
użytku
- wyrób nr 27
parametry wg opisu
Półmaska filtrująca klasy P2
9
załączniku nr
jednorazowego użytku
- wyrób nr 28
parametry wg opisu
10 Ręcznik
załączniku nr
- wyrób nr 29
parametry wg opisu
11 Mydło toaletowe
załączniku nr
- wyrób nr 30
parametry wg opisu
12 Krem ochronny
załączniku nr
- wyrób nr 31
1

Hełm ochronny górniczy
- ze stałą osłoną oczu i paskiem

j.m.

Planowana
ilość roczna

w
2

szt.

251

w
2

szt.

200

w
2

szt.

100

w
2

para

160

w
2

para

8 808

w
2

para

97

w
2

szt.

139

w
2

para

360

w
2

szt.

3 000

w
2

szt.

1 570

w
2

szt.

25 560

w
2

szt.

1 328

Parametry

4. Wykonawca po otrzymaniu pisemnego zamówienia będzie dostarczać na własny koszt do
następujących punktów :
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 Magazyn Główny
ul. Kościuszki 9, Czeladź
 Pompownia „Siemianowice”
ul. Wiejska 5, Chorzów
 Pompownia „Pstrowski”
ul. Szybowa 2, Zabrze
 Pompownia „Dębieńsko”
ul. 3 Maja 44, Czerwionka-Leszczyny
5.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

6.

Każdy egzemplarz wyrobu musi spełniać wymagania zawarte w „Katalogu opisowo –
rysunkowym środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownika SRK S.A.”, który
jest załącznikiem nr 2 do umowy.

7.

Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i
wymaganiami norm, posiadać oznakowanie znakiem CE oraz oznakowanie musi umożliwiać
identyfikację wyrobu, producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania każdej dostawy przedmiotu zamówienia własnym
transportem na własny koszt na adresy podane w zamówieniu w maksymalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.

9.

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z koordynatorem Zamawiającego co najmniej z
trzydniowym wyprzedzeniem terminy dostaw na poszczególne pompownie zakładu, przy czym
dostawy powinny być realizowane w dni robocze w godzinach od 6 do 13 .
Cz. II – Dostawa odzieży i obuwia roboczego

1. Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału CZOK w roku 2018 w ilości
i asortymencie określonym w załącznikach:
załącznik nr 1 „Formularz cenowy”,
załącznik nr 2 „Katalog opisowo – rysunkowy środków ochrony indywidualnej i wyposażenia
pracownika SRK S.A.”
2. Termin realizacji zamówienia :
Wykonawca winien zrealizować dostawy od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 15 grudnia 2018 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
l.p.

Rodzaj asortymentu

1

Koszula flanelowa

2

Spodnie długie - kalesony

3

Onuce flanelowe

4

Bluza i spodnie wzmacniane robocze

Parametry
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 1
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 2
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 3
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 4

j.m.

Planowana
ilość
roczna

w
2

szt.

1 508

w
2

szt.

1 468

w
2

para

3 016

w
2

kpl.

1 186
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5

Bluza i spodnie dla osób dozoru

6

Ubranie ochronne dla spawaczy

7

Ubranie ochronne dla ratowników
górniczych

8

Bluza ocieplana i spodnie ocieplane

9

Bezrękawnik

10

Kurtka szybowa i spodnie szybowe

11

Kurtka ocieplana i spodnie ocieplane

12

Buty ciepłoochronne zawodowe

13

Trzewiki bezpieczne z podnoskiem

14

Buty specjalistyczne z cholewami

15

Trzewiki spawalnicze

16

Buty wodoochronne bezpieczne

17

Buty "wodery"

18

Klapki kąpielowe

19

Pasek skórkowy

20

Fartuch damski roboczy

parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 5
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 6
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 7
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 8
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 9
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 10
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 11
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 12
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 13
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 14
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 15
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 16
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 17
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 18
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 19
parametry wg opisu
załączniku nr
- wyrób nr 32

w
2
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322

w
2

kpl.

7

w
2

kpl.

4

w
2

kpl.

219

w
2

szt.

35

w
2

kpl.

150

w
2
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45
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2
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219
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2

para

933

w
2

para

45

w
2

para

7

w
2

para

575

w
2

para

152

w
2

para

774

w
2

szt.

671

w
2

szt.
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4. Wykonawca po otrzymaniu pisemnego zamówienia będzie dostarczać na własny koszt do
następujących punktów :
 Magazyn Główny
ul. Kościuszki 9, Czeladź
 Pompownia „Siemianowice”
ul. Wiejska 5, Chorzów
 Pompownia „Pstrowski”
ul. Szybowa 2, Zabrze
 Pompownia „Dębieńsko”
ul. 3 Maja 44, Czerwionka-Leszczyny
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
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6. Każdy egzemplarz wyrobu musi spełniać wymagania zawarte w „Katalogu opisowo –
rysunkowym środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownika SRK S.A.”, który
jest załącznikiem nr 2 do umowy.
7. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i
wymaganiami norm, posiadać oznakowanie znakiem CE oraz oznakowanie musi umożliwiać
identyfikację wyrobu, producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania każdej dostawy przedmiotu zamówienia własnym
transportem na własny koszt na adresy podane w zamówieniu w maksymalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.
9.Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z koordynatorem Zamawiającego co najmniej z
trzydniowym wyprzedzeniem terminy dostaw na poszczególne pompownie zakładu, przy czym
dostawy powinny być realizowane w dni robocze w godzinach od 6 do 13 .

II. GWARANCJA
1. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia dla
Części I i II, nie mniej jednak niż gwarancja producenta.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
ZAREJESTROWANO
pod nr SRK/……/………/17
znak sprawy: CZOK/03/17/18

- PROJEKT UMOWA NA DOSTAWĘ REALIZOWANĄ W TRYBIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO – PRZETARG NIEOGRANICZONY
zawarta w dniu ........................... 2017 roku w Bytomiu pomiędzy:
Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców
Bytomskich 207, Oddział ………………….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027497, posiadającą kapitał zakładowy
43 836.700,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP: 626-26-19-005, REGON: 276902504,
reprezentowaną przez:
1. ................................

...................................

2. ................................

....................................

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………… wpisanym(ą) do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
………………………pod numerem KRS ……………., posiadającym(ą) kapitał zakładowy
………….zł, numer identyfikacji podatkowej NIP: ………….., REGON: ………….,
reprezentowanym(ą) przez:
1. ................................................

..................................................................................................

2. ................................................

..................................................................................................

zwanym(ą) dalej „WYKONAWCĄ”
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. W oparciu o Uchwałę nr .........../.........../2017/Z/VI z dnia ……………. 2017r. Zarządu
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego” dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład
Odwadniania Kopalń na 2018 r.
Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej
Część II: Dostawa odzieży i obuwia roboczego,
zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy - „Formularz
cenowy” oraz załącznikiem nr 3 do umowy - „Katalog opisowo - rysunkowy środków
ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownika SRK S.A.”
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2. Adresy dostawy – miejsca przeznaczenia:
Część I:

- Magazyn Główny, ul. Kościuszki 9, Czeladź

Część II:

- Pompownia „Siemianowice”, ul. Wiejska 5, Chorzów
- Pompownia „Pstrowski” , ul. Szybowa 2, Zabrze
- Pompownia „Dębieńsko”, ul. 3 Maja 44, Czerwionka-Leszczyny
- Magazyn Główny, ul. Kościuszki 9, Czeladź
- Pompownia „Siemianowice”, ul. Wiejska 5, Chorzów
- Pompownia „Pstrowski”, ul. Szybowa 2, Zabrze
- Pompownia „Dębieńsko”, ul. 3 Maja 44, Czerwionka-Leszczyny

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się
z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w Załączniku nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i stwierdza, że nie zachodzą żadne okoliczności, które
mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy.
4. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz
warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca gwarantuje, że jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niższa od
jakości zaoferowanej Zamawiającemu w ofercie.
6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ﬁnansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
§ 2.
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania umowy: (Części I-II) realizacja dostaw odbywać się będzie w okresie
od 01.01.2018r. do 15.12.2018r. po uprzednim pisemnym złożeniu zamówienia przez
Zamawiającego.
2. Dostawy częściowe realizowane będą sukcesywnie w oparciu o pisemne zamówienia
określające ilość, asortyment oraz miejsce dostawy, przesłane do Wykonawcy faksem na
nr telefonu ……………. w terminie ……… dni kalendarzowych od daty otrzymania
zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega, że ilość zamawianych wyrobów w całym okresie obowiązywania
umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku,
o którym mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego
jakiekolwiek roszczenia.
§ 3.
Obowiązki Stron
1. Strony zobowiązują się do udzielania niezbędnych informacji, uzgadniania danych
koniecznych do należytego wykonania niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
2.1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia na miejsce przeznaczenia wraz z rozładunkiem.
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2.2. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie
z warunkami ujętymi w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie
przepisami i normami.
2.3. Dostarczenie przedmiotu zamówienia z dołączoną kartą charakterystyki produktu,
świadectwami jakości i gwarancją produktu. Każdy dostarczony egzemplarz wyrobu
musi być oznakowany w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały
okres jego użytkowania. Znakowanie powinno być zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych określonych dla poszczególnych wyrobów.
2.4. Uzgadnianie z odpowiednimi służbami Zamawiającego terminów dostaw i sposobu
realizacji zamówienia.
2.5. Informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na
jakość wykonywanego przedmiotu umowy.
2.6. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim
w związku z wykonywaną dostawą. Za wszystkie szkody powstałe przy wykonywaniu
dostaw objętych umową odpowiada Wykonawca.
3. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Dokonywanie częściowych odbiorów dostaw w ustalonych terminach przez
przedstawicieli Zamawiającego.
2. Dokonywanie zapłaty za dostawy – zgodnie z zamówieniami w ustalonym trybie
i terminie.
§ 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Części I przedmiotu zamówienia wynosi:
Wynagrodzenie netto ................................. zł (słownie: ....................................... złotych)
Podatek od towarów i usług ..................... zł (słownie: ........................................ złotych)
Wynagrodzenie brutto ............................... zł (słownie: ........................................ złotych)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Części II przedmiotu zamówienia wynosi:
Wynagrodzenie netto ................................. zł (słownie: ....................................... złotych)
Podatek od towarów i usług ..................... zł (słownie: ........................................ złotych)
Wynagrodzenie brutto ............................... zł (słownie: ........................................ złotych)
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało wyliczone na podstawie formularza cenowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 5.
Rozliczenia finansowe
1. Podstawą do rozliczeń będą faktury częściowe wystawiane przez Wykonawcę za dostawy
zrealizowane zgodnie ze złożonymi zamówieniami w zakresie danej Części. Wystawienie
faktur nastąpi nie później niż 7–go dnia od daty potwierdzenia dowodu dostawy WZ przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Każda zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym
Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego – dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
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3. Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie
za zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Powyższe dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na wszystkich fakturach i innych
dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności, określonych
w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatków od towarów i usług i posiada
numer identyfikacyjny NIP: 626-26-19-005.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer
identyfikacyjny NIP: ...................................
§6
Odbiór przedmiotu umowy
1. Każda dostawa zgodnie z niniejszą umową po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego
zamówienia zostanie zrealizowana na podstawie dokumentu WZ wystawionego przez
Wykonawcę i potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego po odbiorze
przedmiotu umowy, który będzie jednocześnie protokołem odbioru częściowego i
podstawą do wystawienia faktury w zakresie danej Części.
2. Odbiór końcowy nastąpi nie później niż po upływie 7 dni od daty dostarczenia całości
przedmiotu umowy w zakresie danej Części. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony
protokół odbioru końcowego potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego
i Wykonawcy. Obowiązek przygotowania protokołu końcowego spoczywa na
Wykonawcy.
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może odstąpić od umowy lub
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.
2.
3.

§ 7.
Podwykonawstwo
Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, na dzień zgłoszenia zmiany, spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
§ 8.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej umowy,
należnego za Część, której odstąpienie dotyczy,
b) z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto należnego za zamówienie nie dostarczone w terminie, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancyjnym w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego za zamówienie,
którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad.
2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

§ 9.
Warunki gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji
wynosi Część I-II: …………. miesięcy dla każdej zrealizowanej dostawy, licząc od dnia
dokonania odbioru częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
2.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad.
2.2. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać dostarczenia
przedmiotu odbioru wolnego od wad.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji w dostarczonym towarze wad Wykonawca
zobowiązuje się do przystąpienia ich usuwania w ciągu 1 dnia od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego. Zakres i termin zakończenia usuwania wad Strony ustalają
protokolarnie.
Wykonawca rozpatrzy reklamację zamawiającego, co do ilości i jakości dostarczonych
towarów w ciągu 48 godzin od doręczenia reklamacji Wykonawcy na nr faksu
………………. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie
reklamacji.
Wykonawca w ciągu 48 godzin od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany
wadliwych towarów na pełnowartościowe.
Reklamacje wykonuje się w oparciu o skierowanie roszczenia do Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usunięcia wad jeśli Wykonawca:
- nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w § 9 ust.3,
- nie usunie wad w terminie określonym w § 9 ust 5.
W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w § 9 ust.5 Zamawiając może
naliczyć karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.
§ 11.
Klauzula siły wyższej

1.

Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
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2.

3.

Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas,
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są w szczególności:
a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu
okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla
umowy.
Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni,
realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania
przeszkody.
§ 12.
Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności

1.

2.

3.

4.

5.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych,
organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym
celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych
informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony
w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje do
wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na
podstawie niniejszej umowy są własnością Zamawiającego.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź
wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą
Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez
Wykonawcę, jej pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi
prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej umowy przetwarzane, ani też
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej
mu przez Zamawiającego, które:
a) były zgodnie z prawem jej znane przed ich ujawnieniem, lub
b) zostały bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazane jakiejkolwiek osobie
lub jednostce, lub
c) są powszechnie znane lub zostały ujawnione publiczne bez naruszenia niniejszej
klauzuli poufności.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne
w następujących sytuacjach:
a) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją
niniejszej umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez
podwykonawców;
b) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub
ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej;
c) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy
obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
W sytuacjach, o których mowa powyżej, podmioty które pozyskają informacje, są
zobowiązane do zachowania ich poufności.
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6.

7.

8.

Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i ich interesów nie
zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie
wynika to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej
realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 .
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych
zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną
modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona
poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
§ 13.
Ochrona informacji niejawnych
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia
5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
§ 14.
Zasady etyki

1.

2.

Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub
zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników,
przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego Imieniu lub na jego
rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli.
§ 15.
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych
osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony
danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych.
2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych
osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz
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będą posiadać stosowne upoważnienia nadane przez Administratora Danych Osobowych
upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przekazania po zakończeniu umowy
dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe Stron umowy, z wyjątkiem
oferty przetargowej oraz dokumentów niezbędnych w przypadkach konieczności
wykazania się przez Zamawiającego przed organami kontrolnymi spełnieniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
§ 16.
Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem
zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników lub
osób trzecich. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia
przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących
powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
należne mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc
(od teraz) w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub
czynności objętej przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz)
z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
1) ograniczenia działalności lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych
Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków
produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego
świadczeń objętych przedmiotem umowy,
2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie
objęte przedmiotem umowy nie może być zrealizowane,
3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie zamówienia rozumie się uchylanie się przez Wykonawcę od
realizacji umowy w całości lub w części,
- nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia
w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż
uzyskany efekt realizacji zamówienia jest lub byłby nieprzydatny do konkretnych
celów planowanych przez Zamawiającego.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy
podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
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§ 17.
Zmiany umowy
1.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności w zakresie:
1) zmiany postanowień umowy, gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności
należności publiczno – prawnych, poprzez dostosowanie treści umowy do
obowiązujących przepisów,
2) zmiany terminu realizacji umowy będąca następstwem okoliczności nie leżących po
stronie Wykonawcy, w szczególności:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów
technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych
i atmosferycznych,
3) zmiany zakresu rzeczowego umowy:
a) zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy:
- poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji Zamawiającego w związku
z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów technologicznych,
organizacyjnych, ekonomicznych i restrukturyzacyjnych.
4) zmiany sposobu spełnienia części świadczenia w przypadku udokumentowania przez
Wykonawcę niemożliwości jego spełnienia, w związku z zaprzestaniem lub
wstrzymaniem produkcji poszczególnych produktów, pod warunkiem, iż nowy
produkt posiada parametry techniczne i funkcjonalność nie gorszą niż produkt
wskazany w umowie,
§ 18.
Postanowienia końcowe

1. Spory wynikłe na tle realizacji umowy a nierozstrzygnięte w drodze negocjacji będą
rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. Formularz cenowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia
3.

Katalog wyrobów

4.

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………….

……………………….

…………………………….

……………………….
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