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

WYMAGANIA OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie przetargu na :

Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych
nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

Nr sprawy: SRK/NZ/KWK M – 2265 – 10/18

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
Informacji na temat niniejszego postępowania udziela:
Bogdan Banduch, tel. (32) 35 13 300 wew. 365
e-mail osoby do kontaktu: bbanduch@srk.com.pl
Faks do korespondencji: (032) 351 33 69,

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Podstawa prawna:
„Regulamin udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego:
www.srk.com.pl, z którym Oferent zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem oferty.
Zamawiający i Oferent związani są Regulaminem oraz Wymaganiami Ofertowymi.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu z uwzględnieniem ust. 4,5,6 art. 18 ww.
Regulaminu.

3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych
dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami
techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do WO.

4.
5.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od daty zawarcia umowy do 21.12.2018r.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.
2.
3.

posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej do wykonanie zamówienia.

2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony,
jeżeli Oferent wykaże się:
a) osobami dozoru do nadzorowania przedmiotowych usług posiadającymi stwierdzenie
kwalifikacji kierownictwa i osób dozoru ruchu (górniczego) w podziemnych zakładach
górniczych wydobywających węgiel kamienny, sprawujących nadzór nad pracownikami
prowadzącymi roboty wymaganymi zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo
geologiczne i górnicze oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących
warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów w ilości:
- co najmniej jednej osoby o kwalifikacjach średniego dozoru ruchu w specjalności
mechanicznej górnicze wyciągi szybowe
Minimum pięcioletni staż pracy w ruchu zakładu górniczego, posiadający zatwierdzenie
osoby dozoru średniego w specjalności mechanicznej – górnicze wyciągi szybowe;
- co najmniej jednej osoby z uprawnieniami sygnalisty szybowego,
Minimum dwuletni staż pracy w ruchu zakładu górniczego posiadający ukończony kurs
sygnalisty szybowego;

- co najmniej jednej osoby z uprawnieniami maszynisty maszyn wyciągowych,
Minimum dwuletni staż pracy w ruchu zakładu górniczego posiadający ukończony kurs
maszynisty maszyn wyciągowych.
b) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, w tym co
najmniej jedną usługą lub usługami polegającą/mi na wykonywaniu kontroli obudów
szybów za pomocą samojezdnego wyciągu rewizyjno – awaryjnego o wartości nie
mniejszej niż
60 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały
wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 5.1.1. do 5.1.3. winien spełniać co najmniej jeden
z Oferentów lub wszyscy ci Oferenci wspólnie.
4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt. 5.2b i 5.3 WO na postawie złożonych dokumentów.
6. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTY” załącznik nr 1 do WO,
2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
3. Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Doświadczenie Oferenta stanowiące załącznik nr 1 do druku „Formularz Oferty” wraz
z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi .
6. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień lub zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest
uzyskać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowiące
załącznik 2 do druku „Formularz Oferty” należy dołączyć do oferty w oryginale.
7.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium – cena oferty - znaczenie 100 %
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę w toku
przeprowadzonego postępowania.

8.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Oferent winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, ostateczną za wykonanie całego
przedmiotu zamówienia. Należy podać kwotę netto, podatek od towarów i usług
i kwotę brutto.
2. W cenie winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego
przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie opłaty, ubezpieczenia i podatki oraz wszelkie
inne koszty związane z wykonaniem zadania.
3. 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.
4. Jeżeli Oferent zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić
w ostatecznej cenie Oferty.
5. Podana cena w druku „Formularz oferty” powinna być wyliczona w następujący sposób:
 wpisanie cen jednostkowych netto w odpowiednie pola formularza,
 obliczenie wartości netto poprzez wymnożenie podanej ilości i ceny jednostkowej netto,
 wpisanie stawki podatku VAT (%)
 obliczenie wartości podatku VAT
 obliczenie wartości brutto przez zsumowanie ceny netto i wartości podatku VAT,
9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia muszą być zgodne ze wszystkimi postanowieniami
„Wymagań Ofertowych”.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie
przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z WO.
5. „FORMULARZ OFERTY” winien być przygotowany zgodnie z treścią formularza
stanowiącego załącznik nr 1 do „Wymagań Ofertowych”.
6. Oferta musi być podpisana przez Oferent zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli
osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swojej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo udzielone temu wspólnikowi przez pozostałych wspólników.
7. Dokumenty składające się na ofertę z zastrzeżeniem pkt. 9.6 WO i pkt. 6.6. WO winny być
złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
8. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny
z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne nie będą uwzględniane.
9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej
w pkt. 9.11 WO.
10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane
lub parafowane przez Oferenta.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o
zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji,
jeżeli
Oferent,
nie
później
niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oferent nie może zastrzec
informacji, o których mowa w ust 1 art.18 „Regulaminu udzielania zamówień …”. Oferent
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.

12. 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 – Kancelaria Główna pokój nr 109
...............................................................................................................................
(nazwa (firma) Oferenta)

.................................................................................................................................
(adres Oferenta)

OFERTA NA PRZETARG NA:

Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych
nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.
Nr sprawy: SRK/NZ/KWK M – 2265 -10/18
NIE OTWIERAĆ PRZED: .............................................................................
(data, godzina)

13.

14.

15.

Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje jej nierozpatrzenie, jeżeli braki
lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają zidentyfikowanie Oferenta oraz nazwy zadania
przetargowego.
Przed upływem terminu składania ofert Oferent 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 ……”
Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela
Oferenta. Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu ofert wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie reprezentacja Oferenta
uprawniona do składania oświadczeń woli.

10. WADIUM
1. Wysokość wadium 4 700,00 zł ( słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100 ).
2. Wadium winno być wniesione na okres nie krótszy niż 60 dni od daty składania ofert.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert lub wniosków.
4. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości określonej w Wymaganiach
Ofertowych w formie:
a) pieniądza,
b) gwarancji bankowej,
c) gwarancji (polisy) ubezpieczeniowej,
d) poręczenia bankowego.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
PL 82 1050 1230 1000 0090 3044 6992
6. Treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty
wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Zamawiającego, jako beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia bankowego powinno spełniać wymogi

określone w art. 80 – 84 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
8. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia

bankowego, należy złożyć w oryginale do oferty.
9. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe mogą być udzielone wyłącznie przez podmioty mające

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10.Zamawiający zatrzymuje wadium w razie cofnięcia lub zmiany oferty po upływie terminu

otwarcia ofert. Za zmianę oferty nie uznaje się jakichkolwiek zmian, będących następstwem
aukcji elektronicznej, negocjacji, licytacji lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego.
11.Zamawiający zatrzymuje wadium Oferenta, którego oferta została wybrana, gdy:
a) Oferent nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych
w ofercie lub na warunkach uzgodnionych w drodze aukcji elektronicznej, licytacji lub
negocjacji,
b) Oferent nie wniesie żądanego od niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) Zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
12.Oferentowi, którego oferta została wybrana, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy.
13.Pozostałym uczestnikom postępowania zwraca się wadium po powiadomieniu, o którym mowa
w art. 31 „Regulaminu udzielania zamówień…”
14.Wadium jest zwracane na wniosek Oferenta, w przypadku, gdy Oferent wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert lub nie złożył oferty.
15.Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się w tej samej formie i wysokości, bez odsetek.
11. FORMA ORAZ TERMIN PŁATNOŚCI
1. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego na rachunek bankowy Oferenta wskazany na fakturze, przy czym Strony
ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego – dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy termin realizacji przypada w grudniu danego roku kalendarzowego, określa
się termin zapłaty przez Zamawiającego jako nieprzekraczający ostatniego dnia tego miesiąca,
z zastrzeżeniem uprzedniego doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie przedmiotu zamówienia.
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. Oferent jest zobowiązany do zamieszczenia na fakturze/ wszystkich fakturach i innych
dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności.
12. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.
13. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu,
ul. Strzelców Bytomskich 207 – Kancelaria Główna pokój nr 109
2. Termin składania ofert upływa dnia 21.02. 2018 r. o godz. 08 00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 13.2 WO zostaną
zwrócone Oferentom bez otwierania.
4. Zamawiający otworzy oferty w dniu 21.02. 2018 r. o godz. 09 00 w siedzibie Zamawiającego
– pokój nr 112 (parter).

Załącznik nr 1 do WO
…….………………………………
(miejscowość, data)

................................................................
(Oferent )

Numer sprawy: SRK/NZKWK M – 2265 -10/18
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie usługi
o wartości szacunkowej powyżej kwoty 3 000 euro netto do kwoty 30 000 euro netto
l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna
ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom
Telefon: (032) 351 33 00
Faks do korespondencji: (032) 351 33 69
Adres strony internetowej: www.srk.com.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla
SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.
III. Nazwa i adres OFERENTA
NAZWA:......................................................................................................................................
z siedzibą w : miejscowość …………..………… kod ……………
adres: ul. ...........................................................................
NIP
........................................ REGON:
Telefon .................................
tel/fax ..................................................
e-mail ………………………………………………………………………………
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Wymaganiach
Ofertowych proponuję/(my) cenę i wynagrodzenie jak poniżej:
L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Stawka
podatku
VAT

Wartość
VAT

Wartość brutto

1

2

4

5

6

7

8

9

1.

Wykonanie kontroli stanu
technicznego obmurza szybów
wentylacyjnych nieuzbrojonych dla
SRK S.A. Oddział KWK
„Makoszowy”.

5

2. Zamówienie wykonamy w terminie: od daty zawarcia umowy do 21.12.2018r.
3. Akceptujemy warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Oferenta wskazany na fakturze,

przy czym jako datę zapłaty przez Zamawiającego ustala się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.

1. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
b) projekt umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty
zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego,
c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 60 dni od daty złożenia oferty.
d) posiadamy niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia,
e) nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat lub uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie
lub
rozłożenie
na
raty zaległych
płatności
lub
wstrzymanie
w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
f) nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
g) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
h) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z opisem pkt 5.2 a) WO
i) znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
j) w stosunku do nas nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, ani też nie
zostało wszczęte postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością,
k) zapoznaliśmy się z ustawą z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz o
stosowaniu przepisów przedmiotowej ustawy w odniesieniu do wszelkich informacji
uzyskanych w trakcie postępowania,
l) 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,
m) zapoznaliśmy się z „Regulaminem udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r” Wymaganiami Ofertowymi
jeśli zostały udostępnione i pozostaniu związanym ich postanowieniami,
n) zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia oraz potwierdzeniu
spełnienia warunków przedmiotowych,
o) oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia w
niżej wymienionym zakresie:
1.……………………………………………………
2.……………………………………………………
p) w przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom –
oświadczamy, że wyłącznie my ponosimy wszelką odpowiedzialność za działanie
podwykonawców, jak za własne – bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Dotyczy to w
szczególności: jakości dostarczanej dostawy, ich terminowości, BHP, a także rozliczenia się z
podwykonawcą za powierzone prace.
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty jest:
1. Doświadczenie Oferenta
- załącznik nr 1
2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
- załącznik nr 2
................................. dnia.........................
miejscowość

..........................................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Oferenta)

Załącznik nr 1
do druku „ FORMULARZ OFERTY”

DOŚWIADCZENIE OFERENTA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla
SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.
Ja/My, niżej podpisani
1.....................................
(Imię i nazwisko)

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Oferenta)
.....................................................................................................................................................
Oświadczamy, że zgodnie z opisem w pkt. 5.2 b) WO wykonaliśmy (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonujemy):

Lp.

Nazwa Odbiorcy

Przedmiot

Całkowita wartość
brutto (zł)

Data realizacji
od dzień/m-c/rok
do dzień/m-c/rok

1.

Załącznik:
1. Potwierdzenie należytego wykonania.

…................................. dnia…......................
miejscowość

data

…............ …........................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Oferenta)

Załącznik nr 2
do druku „ FORMULARZ OFERTY”

(nazwa Podmiotu oddającego potencjał
w dyspozycję Oferenta)

ZOBOWIĄZANIE
PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI OFERENTA NIEZBĘDNYCH
ZASOBÓW
na potrzeby wykonywania zamówienia
UWAGA:
Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1. pisemne zobowiązanie podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję Oferenta dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Oferentowi zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Oferenta, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Oferenta z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązuję się do oddania niezbędnych zasobów
…………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)

do dyspozycji Oferenta:
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Oferenta)

na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:
Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla
SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.
Numer sprawy: SRK/NZ/KWK M – 2265 – 10/18
Oświadczam(y), iż:
a) udostępniam Oferentowi ww. zasoby w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia
będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
d) jako podmiot, na zdolności którego Oferent powołuje się w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
oświadczam, że zrealizuję usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

……………… dnia ……………roku.
(miejscowość)
………………………………………….
podpis Podmiotu /
osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu
(pieczęć Podmiotu)

Załącznik nr 2 do WO
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES
WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI TECHNICZNO – ORGANIZACYJNYMI.
1.

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla
SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

2.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonywanie za pomocą samojezdnego wyciągu
rewizyjno-awaryjnego okresowych kontroli obudów nieuzbrojonych szybów „Północny” i
„Południowy” przez osobę wyższego dozoru górniczego kopalni (wyznaczoną przez KRZG) - w
2018 r.
Uwarunkowania techniczno-organizacyjne:
a) Cykliczne kontrole obudowy ww. szybów, prowadzone w celu określenia ich stanu
technicznego, mają polegać na opuszczaniu do szybu, za pomocą wyciągu rewizyjnoawaryjnego, kabiny bez prowadzenia, która umożliwi przejazd przez szyb osoby wyższego
dozoru górniczego kopalni, przeprowadzającej czynności kontrolne, wraz z co najmniej jedną
osobą towarzyszącą.
b) W trakcie przejazdu kabiny przez szyb, z prędkością nie przekraczającą 1,0 m/s, osoba
przeprowadzająca kontrolę ma mieć zapewnioną możliwość obserwacji obudowy szybu we
wszystkich kierunkach.
c) Wszystkie elementy wyciągu rewizyjno-awaryjnego powinny posiadać stosowne decyzje,
dopuszczenia oraz dokumentacje techniczne, niezbędne do wydania przez KRZG zezwolenia
na uruchomienie przedmiotowego wyciągu dla celów przewidzianych we wniosku.
d) Podstawowe parametry szybów wymienionych we wniosku:

3.

L.p

4.

Określenie szybu

Średnica

Głębokość

1.

Szyb „Północny”

7,5 m

865,5 m

2.

Szyb „Południowy”

6,0 m

522,4 m

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zamawiający przewiduje konieczność wykonania od daty zawarcia umowy do 21.12.2018r.
5 kontroli opisanych we wniosku, których ilości dla poszczególnych szybów, ujęte są w poniższej
tabeli:

Lp.
1.
2.

Ilość kontroli
[przejazd przez szyb]

Określenie szybu
Szyb „Północny”
Szyb „Południowy”
Σ:

1
4
5

Zamawiający w przypadku szybu „Południowy” może w czasie trwania umowy zmniejszyć ilość
przeprowadzonych kontroli w związku z planowaną likwidacją w/w szybu.

Załącznik nr 3 do WO
nr sprawy: SRK/NZ/KWK M-2265-10/18

PROJEKT UMOWY NA USŁUGĘ REALIZOWANĄ
W TRYBIE ZAMÓWIENIA DO KWOTY 30 000 EURO
zawarta w dniu ........................... 2018 roku w Bytomiu pomiędzy:
Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, Oddział
Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy" z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Makoszowskiej 24,
wpisaną do rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027497, posiadającą kapitał zakładowy:
143 836 900,00 zł, NIP: 626-26-19-0005, 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 Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz „Regulamin
udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku” Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych
nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”
2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z przedmiotem
zamówienia szczegółowo opisanym w Załączniku nr 2 do Wymagań Ofertowych i stwierdza, że
nie zachodzą żadne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy.
3. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz
warunkami zawartymi w Wymaganiach Ofertowych.
4. Wykonawca gwarantuje, że jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niższa od jakości
zaoferowanej Zamawiającemu w ofercie.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych
i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów oraz praw
autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek

roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw
własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot umowy, Wykonawca poniesie (zwróci
Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone
przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
6. 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 powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
§ 2.
Termin realizacji umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 21.12.2018 r.
§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie łączne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć
wartości:
wynagrodzenie netto ..........................zł (słownie: ………...................................)
podatek od towarów i usług .........................zł (słownie:………………........................)
wynagrodzenie brutto ................................... zł (słownie: ……………….......................)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało wyliczone na podstawie Formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. W przypadku gdy realizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości umowy,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowana część przedmiotu umowy,
jednak nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części
umowy.
§ 4.
Obowiązki Stron
Strony zobowiązują się do udzielania sobie wzajemnie niezbędnych informacji, uzgadniania
danych koniecznych do należytego wykonania niniejszej umowy.
2.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
opisem i zakresem przedmiotu zamówienia, uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi i
wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
b) Uzgodnienie z odpowiednimi służbami Zamawiającego terminów i sposobu realizacji
zamówienia. Usługa powinna być zrealizowana po wcześniejszym ustaleniu między
Wykonawcą, a Zamawiającym.
c) Informowanie koordynatora Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość usług lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.
d)
Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim
w związku z wykonywaną usługą. Za wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy przy
wykonywaniu usługi objętej umową odpowiada Wykonawca.
3.
Do obowiązków Zamawiającego należy :
3.1. Dokonanie odbioru końcowego usługi.
3.2. Dokonanie zapłaty za wykonanie usługi w ustalonym trybie i terminie.
1.

§ 5.
Rozliczenia finansowe
1. Podstawą do rozliczeń będą faktury wystawione na podstawie wykonanych kontroli zgodnie z
warunkami niniejszej umowy. Wystawienie faktur nastąpi nie później niż 7-go dnia od daty
sporządzenia i podpisania protokołu odbioru wykonanej kontroli potwierdzonego przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Faktury należy wystawiać na adres określony w umowie:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom,
Oddział KWK „ Makoszowy" 41- 800 Zabrze, ul. Makoszowska 24
oraz przekazać na adres:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207

3. 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.
4. W przypadku, gdy termin realizacji przypada w grudniu danego roku kalendarzowego, określa się
termin zapłaty przez Zamawiającego jako nieprzekraczający ostatniego dnia tego miesiąca z
zastrzeżeniem uprzedniego doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. 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.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na wszystkich fakturach i innych dokumentach
rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności, określonych w § 6 ust. 5 niniejszej
umowy.
7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatków od towarów i usług i posiada numer
identyfikacyjny NIP: 626-26-19-005.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer
identyfikacyjny NIP: ...................................
§ 6.
Odbiór przedmiotu umowy
1.

2.

Po zrealizowaniu usługi będącej przedmiotem umowy zostanie sporządzony protokół odbioru
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, który stanowił będzie
podstawę do wystawienia faktury. Obowiązek przygotowania protokołu odbioru spoczywa na
Wykonawcy.
Jeżeli w toku czynności odbioru związanych z usunięciem wad 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 uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
§7
Podwykonawstwo
Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

§ 8.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
b) z tytułu nieterminowego wykonania kontroli w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
należnego za kontrolę , której zwłoka dotyczy , za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
następnego po terminie realizacji kontroli,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze każdej kontroli w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto należnego za kontrolę, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym.
3. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia objętego
umową innemu Wykonawcy w wyniku:
a) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji przedmiotu umowy
b) odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami zakresu
zamówienia zamówionego przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami
wynikającymi z przedmiotowej umowy.
§ 9.
Reprezentanci stron
1. Koordynatorami w zakresie realizacji przedmiotu umowy są:
- ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………..
- ze strony Zamawiającego:
- w zakresie rzeczowym:
………………………………………………………
- w zakresie finansowym:
………………………………………………………..
2. Zmiana koordynatorów realizacji przedmiotu umowy wymaga powiadomienia w formie pisemnej
i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
2.

3.

§ 10.
Klauzula siły wyższej
Od obowiązków z zawartej umowy strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności
nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym nie mogła strona zapobiec przy należytej staranności
(siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub jej części
takich jak nieprzewidziane zmiany warunków np. pożar, trzęsienia ziemi, wojna, zamachy terrorystyczne,
działania nieprzyjacielskie, strajki itp. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są
zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.

§ 11.
Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności
1.

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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. W sytuacjach, o których mowa powyżej, podmioty które pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.
6. 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 .
7. 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.
8. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
§ 12.
Ochrona informacji niejawnych
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia
5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
§ 13.
Zasady etyki
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 popełnienia przestępstw określonych w art. 16
ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary 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.
§ 14.
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 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.
§ 15.
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. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w przypadku niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej
umowy w zakresie informacji dotyczącej zatrudniania pracowników na podstawie umowy o
pracę.
§ 16.
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,
5) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
6) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a)
na podstawie postanowień umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie,

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
8) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy Pzp;
Jeżeli przed upływem terminu realizacji, Umowa nie zostanie wykonana w pełnym zakresie
rzeczowym i finansowym przed upływem w/w terminu, dopuszczalne jest na wniosek
Zamawiającego przedłużenie terminu realizacji do czasu pełnego wykonania Umowy, lecz nie
dłużej niż o 90 dni, licząc od wskazanego w Umowie terminu.
Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie zakresu rzeczowego lub/i finansowego w przypadku
zmian techniczno-organizacyjnych w jednostkach Zamawiającego skutkujących tym, że
świadczenie objęte umowa nie może być w całości zrealizowane. W takim przypadku
Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie związane z w/w
ograniczeniem zakresu rzeczowo – finansowego.
Strony przewidują także możliwość następujących zmian umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę.
Postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 2:
a) wynagrodzenie netto za przedmiot umowy ulega zmianie o kwotę wyliczoną na podstawie
złożonego oświadczenia dotyczącego wzrostu kosztów wynagrodzenia osób (Załącznik do
druku „Oferta”), wynagradzanych w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Jednocześnie ze zmianą wynagrodzenia netto następuje zmiana kwoty podatku VAT oraz
wynagrodzenia brutto.
b) wynagrodzenie netto za przedmiot umowy ulega zmianie w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w przypadku zmiany stawek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne osób zatrudnionych
przy wykonywaniu usługi, o kwotę wyliczoną na podstawie złożonego oświadczenia przy
uwzględnieniu zmian mających wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy.
b)

2.

3.

4.

5.

§ 17.
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które powodują obiektywną i uzasadnioną
konieczność zmiany treści zawartej umowy, w tym także w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej
stawki podatku od towarów i usług.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

4.

5.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozpatrywane przez
właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Załączniki:
1. Formularz Oferty.
2. Opis przedmiotu zamówienia
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