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sPECYFIKAC.|A
ISTOTYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE KONKURSUOFERT

I. Zamawiający.
Gliwicki Zakład Usług Gómiczych Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Jasna 31 B,44-122 Gliwice
Tel. 32l339-80-80
Fax 3ż1232-17 - 23

II. Tryb udzielenia zamówienia.
konkurs ofert.

III. Określenie przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ,,narzędzi czamych" dla Gliwickiego
Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. zwane w dalej - towar.

2. Towar będąc5 przedmiotem niniejszego postęporł ania jest przeznaczony do stoso\Ąania
w podzierrrnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu
węglowego, stąd winien spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach
Prawa geologicznego, gómiczego, polskich aktach i nornrach prawnych i dytekty,,vach UE.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta wirrrra obejmować kompletny zakres
zamówienia.

4. Szczegółowy zaklos przedmiotu postępowania okręślono w załączniku nr l do SIWZ.

IV. Opis przygotowania oferĘ.

1. Ofertę należy sporządzić dokładnie wg dołączonego lormularza ofertowego lub na nim.
2. Ofęrta oraz wszystkie załącznlki muszą być sporządzone w języku polskim, pismern

czlelnlm i tIwał}łn.
3. Of'eńa musi być zaopatrzona w spis treści.
4. Oferta otaz wszystkie załączntkt wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy.
5. Upowźnienie do podpisyłvania ofeńy i do występowania w przetargu w imieniu Oferenta

musi być dołączone do oferty lub wynikać z przedstawionych dokumentów.
6. Ewentualne poprawki w ofercię muszą być naniesione czytelnie oraz opatfzone podpisem

osób podpisujących ofefię.
7. Wszystkie strony oferty oraz załączniki muszą być kolejno ponumerowane oraz

parafowane przez osoby podpisujące ofeńę. a olefta zszyta w sposób utrudniający jej
natuszenie.

8. Ofertę należy złożyć w jednyn egzemplarzu w fon-rrie papierowej oraz szczegółowy zakres
wg załącznlka nr l w formie elektronicznej edytowalnej, w zaklejonej i opieczętowanej
kopercie.

9. Cena ofeńy musi być okeślona w PLN, netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT
i odpowiadać sumie cen jednostkowych netto i ilości szacunkowych wszystkich pozycji
zawarlych w załącznlku nr 1 do SIWZ.
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l0. Cena oferly musi uwzględniać wszystkie koszty zwięane z realizacją przedmiotu
zamówienia.

1l. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji cen w okresie trwania umowy.

V. Inne wymagania doĘczące przygotowania ofertv.

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystyr-r, zamkniętyr-r opakowaniu w seketariacie Biura
Zaruądu GZUG Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Jasna 3l B.

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie ot'erly ponosi Oferent.
3. Opakowanie zawierające ofeńę powinno być zaadresowane: Gliwicki Zakład Usług

Górniczych Sp. z o.o. ul. Jasna 3 1 B, 44-122 Gliwice i zawierać dopisek:

,,Konkurs ofert - Zakup i dostawa narzędzi czarnych"
oraz,,Nie otwierać przed dniem 19.12.20l8r godz. 1000 ".

VI. Warunki wymagane od Oferentów.

1. Posiadanie uprawnień do występowania w obrocię gospodarcz;łn, zgodlie z wlłnagarriami
ustawow).łni.

2, Dysponowanie niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz potencj ałem technicznym
i ekonomiczn}m a takźe dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamórvienia.

3. Dobra sl,tuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.

VII. WymaganedokumenĘ.

l. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy st anowtący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Aktualny wydruk z właściwego do rodzaju działalności rejestru.
3. Oświadczenie Oferenta zgodnie z ZŃącznik nr 3 do SIWZ.
4. Odpisy zezwoleń, atestów, rekomendacji, deklaracji zgodności WE, ceńyfikat tSO,

referencji itp. wskazujących, źe dany Oierent gwarantuje wlłnaganąjakość dostawy.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu postępowania stanowiący załącznlk nr 1 do SIWZ -

cennik towarów.
6. Załącznlk nr 4 wyposażenie torby dla ślusarza, elektryka, cieśli.

VIII.Termin i miejsce realizacji zamówienia.

l. Oczekiwany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty zamówień składanych
sukeęsyr,vnie w czasie obou iązyłvania umorł y.

2. Miejsce realizacji dostawy: wskazana przez Zamawiającego kopalnia węgla kamiennego w
woj ewództwie śląskim.

IX. Termin i miejsce skladania ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Biura Zarządu Gliwickiego Zakładu Usług Gómiczych
Sp. z o.o. ul. Jasna 31 B, 44-1,22 Gliwice do dnia 19.12.2018 r. do godziny 9a5.
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X. Warunki płatności.

Oczekiwany termin płatności wlłrosi l20 dni od daty otrzynania faktury
Zamawiającego. Podstawą do wystawiania laktur rniesięcznych będą zapisy umowy.

XI. Termin związania ofertą.

Oferent pozostaje związany ofeftą przez okres od upłylvu terminu składania ofeń do
zakończenia postępowania, nie dłużej niź 90 dni.

XII. Tryb udzielania wyjaśnień.

Wyjaśnień dotyczących przedmiotowego postępowania w godz. 700 - 1400 udziela:
Robert Barycki tel: 535266882
Emal: r.barycki@gzug.pl
Antoni Kocur tel . 5I0 230 74l
email: a.kocul@gzug.pl

XIII. Tryb ogloszenia wyników.

1. Wszyscy Oferenci będący uczestnikami postępowania zostaną powiadomieni pisemnie
o jego wlłriku.

2. Wybrarry Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminię i łniejscu podpisania
umowy. Umowa zostanię za:watl"a z Oferentern, którego ofeńa została wybrana za
naj korzystniej szą po uzgodnieniu jej postanowień. a forma pisemna umowy zastrzeżona
jest pod rygorem nieważności.

XIV. Postanowieniakońcowe.

1, Zamalviający zastlzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych
z Oferentami. których oferty zostały przfięte do dalszego postępowania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewżnienia postępowania bez podania przyczpy.

zalaczniki:
Załącznlk nr 1 Szczególowy zŃles przedmiotu postępowania,
Załączn|k nr 2 Fotmularz ofeńowy.
Załącznik nr 3 Oświadczenie oferenta.
Załącznlk nr 4 - Wykaz wyposżenia torby dla ślusarza. elektromontera, cieśli.

Gliwice. dnia 10.12.2018 r.

ZATWIERDZAM
DYR KToR
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