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SPECYFIKACJA
ISTOTYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W TRYBIE KONKURSU OFERT

I. Zamawiający.
Gliwicki ZakJadUsług Górniczych Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Jasna 31 B, 44-122 Gliwice
TeL.321339-80-80
Fax32l232-t7-23

II. Tryb udzielenia zamówienia.
konkurs ofert.

III. Określenie przedmiotu zamówienia.

1. przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewodów hydraulicznych i ęlementów

złącznychdla Gliwickiego ZaŁJńtlUsług Górniczych Sp. z o.o. zwane dalej - towar.

2. Towar będący przedmiotem niniejszego postępowania jest pt.zeznaczony do stosowania

w podziemnych wyrobiskach zakJadów gómiczych zagrożanych wybuchem metanu i pyło

węglowego, stąd winien spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach
prawa geÓlogiczrego, górniczego, polskich aktach i normach prawnych i dyrektywach UE.

3. Nie dopuszcŹa się składania ofert częściowych. Ofena winna obejmowaĆ kompletny zakres

zamówienia.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu postępowania określona w zńączniku nr 1 do SIWZ.

IV. Opis przygotowania oferty.

1. ofertę należy sparządzić dokładnie wg dołączonego formularza ofertowego lub na nim.

2. oferta oraz wszysthłe zŃączrrtiki muszą byó sporządzone w języku polskim, pismem

czytelnlłrn i trwałym.
3. Oferta musi być zaopatrzona w spis treści.
4. oferta oraz wszystkie zńączniŁł wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania flrrmy.
5. Upowaźnienie do podpisania oferty i do występowania w imieniu Oferenta musi byĆ

dołączone do oferty lub wynikać zptzedstavlionych dokumentów.
6. Ewentualne poprawki w ofęrcie mu§zą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem

osób podpizujących ofertę.
7. Wszystkie strony oferty araz załącanil<t mu§zą być kolejno ponumerowane ataz

parafowane przez osoby podpisujące ofertę, a oferta zszyta w sposób utrudniający jej

naruszenie.
8. Ofertę naleĘ ńoĘćw jednym egzemplarzu w formie papierowej oruz szczęgółowy zakres

wg załącalika nr 1 w wersji edytowalnej Excel w formie nośnika elektronicznego,
w zaklejonej i opieczętowanej kopercie.

9. Cena oferĘ musi być określona w PLN, netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT
i odpowiadać sumie cen jednostkowych netto i ilości szacunkowych wszystkich pozycji
zavłartychw załączrriku nr 1 do SIWZ.

10. Cęna oferty musi uwzględniać wszystkie koszty zsxtiązane z rcalizacją przedmiotu

zamówienia.
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11. Zarnawiający nie dopuszczawaloryzacji cen w okresie trwania umowy.

V. Inne wymagania doĘczące przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w nieprzĄrzystym, zamkniętym opakowaniu w sekretariacie Biura
Zwządu GZUG Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Jasna 318.

2. Odpowiedzialność za prawidłow e zabezpieczenie oferty ponosi Oferent.
3. Opakowanie zawierające ofertę powinno byó zaadresowane: Gliwicki Zal<ład Usług

Gómiczych Sp. z o.o. ul. Jasna 3l B, 44,|ż2 Gliwicę i zawięraó dopisek:

,,Konkurs ofert - Zakup i dostawa przewodów hydraulicznych i elementów zlącznych"
oraz ,,Nie otwierać przed dniem 20.02.2019r godz. 1000 ".

Vl.Warunki wymagane od Oferentów.

1. Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.

2. Dysponowanie nieńędną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem technicznym
i ekonomicznym atakże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Dobra sytuacja ękonomiczna i finansowa zapewniĄącawykonanie zamówienia,

VII. Wymagane dokumenĘ do oferĘ.

1. Wypełniony i podpisany formularz ofęrtowy stanowiący zńączniknr 2 do SIWZ,
2. Aktualny wydruk z właściwego do rodzaju działalności Ęestru.
3. Oświadczęnie Oferenta zgodnie zZńącznikiem nr 3 do SIWZ.
4. Oświadczęnie o przetwatzaniu danych osobowych *Zńączniknr 4 do SIWZ
5. Odpisy zerwoleń, atestów, rekomendacji, deklaracji zgodności WE, certyfikat ISO,

referencji itp. wskazuj ących, że dany Oferent gwarantuje wyfnaganą jakość dostawy.
6. Szczegółowy zal<res przedmiotu postępowania stanowiący zŃącmik nr 1 do SIWZ -

cennik towarów.

VIII. Termin i miejsce realizacji zamówienia.

1. Oczekiwany termin rcalizacji dostawy: do 14 dni od daty zamówień składanych
sukcesywnie w czasie obowipywania umowy. W trybie awaryjnym zamówienie realizacja
zamowień do 2 dni od daty wysłania zamówienia.

ż. Miejsce realizacji dostawy: wskazana pruezZamawiającego kopalnia węgla kamiennego
w wojewódźwie śląskim.

IX. Termin i miejsce składania ofert.

Ofertę należy ńożyć w sekrętariacie Biura Zatządu Gliwickiego Zal<ładu Usfug Górniczych
Sp. z o.o. ul. Jasna 3L B,44-Iż2 Gliwice do dnia 20.02.2019 r. do godziny 945.

X. Warunki płatności.

Oczekiwany termin płatności wynosi 120 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego. Podstawą do wystawiania faktur miesięcznych będą zapisy umowy.
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XI. Termin rwiązaniaofertą.

Oferent pozostaje rwiązany ofeną przez okręs od up§wu terminu składania ofert do czasu
zakończenia postępowania, nie dfużej niż 90 dni.

XII. Tryb udzielania wyjaśnień.

Wyjaśnień doĘczących przedmiotowego postępowailia w godz. 700 i 1400 udziela:
Szymańska Bożena tel,784 3ż4 I81
Antoni Kocurtel. 510 23074|

XIII. Tryb ogłoszenia wyników.

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

2. Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania
umowy. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, którego oferta zostńa wybrana za
najkorzystniejszą, a forma pisemna umo\ńiy zashzeżanajest pod rygorem niewazności.

3. Istotne postanowienia umowy stanowią załączniknr 5 do SIWZ.

XIY. Postanowieniakońcowe.

1. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do przeptowadzenia negocjacji cenowych
z Oferentami, których oferty zostńy przyjęte do dalszego postępowania.

2. Zarnawiający zastrzega sobie pra\ł/o uniewaznięnia postępowania bez podaniaprzyczyny.

załączniki:
Zńączniknt I - Szczęgółowy zakres przedmiotu postępowania.
Zńączniknr 2- Formularz ofertowy.
ZaŁącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta.
Zńączniknr 4 - Oświadczęnie o danych osobowych
Załączniknr 5 - Istotne postanowienia umowy (IPU).

Gliwice, dnia 21.0I.2019 r
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ZŃączńknr 1 do SIWZ pt. Zakup i dostawa przewodów hydraulicznych i elementów ńączrrych

LP Nazwa J.M, ILoŚC

1 AączkaEWl2LCF sń. 4

2 Złączka EWl5LCF sń. 4

J Złączka EV/l6SCF szt, 4

4 ZłaczkaEW2OSCF sń. 4

5 ZłaczkaEWZZLCF sź. 4

6 Złączka EW28LCF szt. 4

7 Złączka EW3OSCF sń. 4

8 ZłączkaEW3SLCF Sń. 4

9 ZłączkaEW42LCF Sń. 4

l0 Złqczka GO8SCF sż. 4

ll Złaczka Gl5LCF sń. 4

12 Złąęzka Gl6SCF sń. 4

13 ZłączkaGŻZLCF sń. 4

l4 Złączka G25SCF sń. 4

15 Przewód hydrauliczny DN25 2SN DKOL M36x2L650 sń. 70

16 Przewód hydrauliczny DNl2 4SP DKOS M24x1,5 L800 sń. 80

17 Przęwód hvdrauliczny DN12 4SP DKOS M24x1,5 L2000 sń. 80

18 Przewód hydrauliczny DNl2 4SP DKOS M24x1,5 L1300 Sń. 80

I9 Przewód hydrauliczny DN12 4SP DKOS M24x1,5 Ll000 sń. 60

20 Przewód hydrauliczny DN12 4SP DKOS M24x7,5 L2700 sń. 80

2l Przewód hydrauliczny DN20 4SP DKOS M36x2L2000 sń. 50

22 Przewód hydrauliczny DN20 4SPDKOS M36x2 Ll900 sń. 50

23 Przewód hydrauliczny DNIO 2SN DKOL Ml8x1,5 Ll70q sń. 40

24 Przewód hydraulicmy DN6 2SN DKOS Ml6x1,5 L2000 sń. 80

25 Przewód hydrauliczny DN25 4SP DKOS M42x2L850 śń. 30

26 Przewód hydrauliczny DN12 2SN DKOL M22xI,5 L630 sń. 80

27 Przewód hydrauliczny DN12 zSN DKOL Mż2x1,5 L1250 sń. 60

28 Przewód hydrauliczny DN32 2SN DKOL M45x2 L650 sń. 30

29 Przewód hydrauliczny DN6 2SN DKOS Ml óxl,5 L l 800 szt. 80

30 Przęwód hydrauliczny DN 38 2SN DKOL M 52x2L720 sń. 30

31 Przęwód hydraulicany DN19 zSN DKOL M3Ox2 L900 Sń. 80

32 Przewód hydrauliczny DN25 2SN DKOL M36ź L1300 sń. ,l0

_rJ Przewód hydrauliczny DN6 2SN DKOS Ml6x1,5 L2350 sń. 70

34 Przewód hydrauliczny DN6 2SN DKOS Ml6X1,5 L2600 sń. 70

35 Przęwód hydrauliczny DN6 zSN DKOS Ml6X1,5 L1200 sń. 80

36 Przewód hydrauliczny DNl6 4SP DKOS M3Ox2 Ll500 sń. 80

37 Przewód hvdrauliczny DN6 2SN DKOS Ml6x1,5 L3600 sń. 70

38 Przewód hydraulicmy DNl2 4SP DKOS M24x1,5 L650 sń. 60

39 Przewód hydrauliczny DN12 4SP DKOS M24X1,5 L1400 szt. 80

40 Przewód hydrauliczny DN6 2SN DKOS Ml6x1,5 Ll700 sń. 80
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41 Przewód hydrauliczny DN12 4SP DKOS M24x1,5 Ll500 §Ź. 90

42 Przewód hydrauliczny DNl2 4SP DKOS M24x1,5L2000 sń. 90

43 Przewód hydrauliczny DN12 4SP DKOS W24x1,5 L1600 SZt. 90

44 Przęwód hydrauliczny DN6 zSN DKOS Ml6x1,5 Ll000 sż. 80

45 Przęwód hydrauliczny DN6 2SN DKOS Ml6x1,5 Ll500 sń. 80

46 Przewód hydrauliczny DN l2 4SP DKOS M24x1,5 L3600 sń. 80

47 Przewód hydrauliczny DN12 4SP DKOS M24x|,5 L370a sń, 80

48 Przewód hydraulicmy DNl6 4SP DKOS M3Oź Ll700 sń. 80

49 Przewód hydrauliczny DN19 2SN DKOL M3Ox2 L2500 szt. 70

50 Przewód hydrauliczny DNl9 2SN DK(DL M3Oź L3000 szt. 80

51 Przewód hydrauliczny DN25 zSN DKICL M36x2 L2800 sń. 30

52 Przewód hydrauliczny DN25 2SN DKICL M36x2L3200 sń. 30

53 Przęwód hydrauliczny DN l 2 2SN DKOL M22x1 ,5 L2700 sń. 80

54 Przewód hydrauliczny DN12 2SN DKOL M22x|,5 L2l50 sń. 80

55 Przęwód hydrauliczry DN12 4SP DKOS M24x1,5 L2l50 sń, 80

56 Przęwód hydrauliczny DN25 zSN DKOL M36x2L2150 szt. 30

57 Przęwód hydraulicmy DNl2 zSN DKOL M22x1,5L4900 sń. 80

58 Przęwód hydrauliczny DNl6 4SP DKOS M3Ox2 L3200 sń. 80

59 Przewód hydraulicmy DN12 zSN DKOL M22xI,5L2300 sź. 40

60 Przęwód hydrauliczny DN12 2SN DKOL M22x|,5 L4500 sń. 60

61 Przewód hydrauliczny DN6 2 SN DKOS Ml6x1,5 L200 szt. 60

62 Przęwód hydrauliczny DN6 2SN DKOS Ml6x1,5 L250 sń. 80

63 Przewód hydrauliczny DN6 2SN DKOS Ml6x1,5 L350 sń. 50

64 Przęwód hydrauliczny DN12 2SN DKO M22x1,5 L2400 sń, 80

65 Przewód hydrauliczny DN 12 2SN DKOL M22xl,5 L3600 szt. 40

66 Przewód hydraulicmy DN20 4SP DKOS M36x2 L3600 sź. 60

67 Przewód hydrauliczny DN12 zSN DKOL M22x1,5 L200 szt. 60

68 Przewód hydrauliczny DN12 2SN DKOL M22x|,5 L250 sń. 60

69 Przewód hydrauliczny DN12 4SP DKOS M24x1,5 L955 szt. 80

70 Przewód hydrauliczny DN25 2SN DKOL M36x2 L4500 szt. 30

7l Przewód hydrauliczny DN6 2SN DKOS Ml6x 1,5 L4500 sń. 70

72 Przewód hydrauliczny DN12 4SP DKOS M24x1,5 L4500 sń. 70

73 Przewód hydrauliczny DNIO zSN DKOL Ml8x1,5 Ll200 szt. 70

74 Przęwód hydraulicmy DNl2 2SN DKOL M22x1,5 L2000 sń. 30

75 Przewód hydrauliczny DN16 4SP DKOS M3Oź DKOS
M24x1,5 L2000

szt. 60

76 Przewód hydrauliczny DN10 2SN DKOL Ml8x1,5 L2l00 szt. 60

77 Przęwód hydrauliczny DN 38 2SN DKOL M 52xż L1050 sń. 20

78 Przewód hydrauliczry DKOS M36x2 /DN20 4SP L1500/l-
1/16,JIC

szt. 40

79 Przewód hydraulicary DKOS M3Ox2 /DNl3 4SP
Ll500/3/4"IIC

sń, 40

80 Przewód hydrauliczny DKOL M22x1,5 /DNl2 zSN
L1500/3/4"JIC

sń. 40

8l Przewód hydrauliczny DKOL M36x2 /DN20 zSN L1500/1-
5i16"JIc

sń. 40
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82 Przewód hydrauliczny DKOL M3Oź /DN20 zSN
Lt500/7l8"IIC

sń. 40

83 Przewód hydrauliczny DKOL M 1 8x 1,5iDN 1 0-2 SN, L-3200 sń. 50

84 Przewód hydrauliczny DKOL M 1 8x1,5/DN 1 0-2 SN, L:3Za0 /
DKOL Ml8x],5- 45st.

sź. 50

85 Przewód hydrauliczny DKOL M1 8x 1,5/DN l 0-2SN, L: 1 600 sń. 40

86 Przewód hydrauliczny DKOL M1 8x1,5/DNl 0-2SN, L:2000 s^. 40

87 Przewód hvdraulicmy DN13 2SN DKOL M22x1,5 L700 sń. 60

88 Przewód hydrauliczny DN13 zSN DKOL M22x1,5 Ll800 sń. 60

89 Przęwód hydraulicmy DN13 2SN DKOL M22x1,5 L3200 sń, 70

90 Przewód hydraulicmy DN13 ZSN DKOL M22x1,5 L4800 sź. 60

91 Przewód hydrauliczny DNl3 zSN DKOL M22x1,5 L6000 sń. 60

92 Przewód hydrauliczny DN13 2SN DKOL M22x!,5 L1600 sń. 70

93 Przewód hydrau|iczny DN8 2SN DKOL Ml6x1,5 L300 sń. 50

94 Przewód hydrauliczrry DN8 2SN DKOL Ml6x1,5 L850 sń, 40

95 Przewód hydrauliczny DN8 2SN DKOL Ml6x1,5 L2800 sń. 80

96 Przęwód hydrauliczny DN8 2SN DKOL Ml6x1,5 L3900 sń. 80

97 Przewód hydrauliczny DN8 2SN DKOL Ml6x1,5 L5000 sń. 80

98 Przęwód hydrauliczny DN20 2SN DKOL M3Ox2 L800 sź. 60

99 Przewód hydrauliczny DN20 2SN DKOL M3Ox2 L2000 sź. 60

100 Przewód hydraulicmy DN20 2SN DKOL M3Ox2 L3600 sń. 50

l01 Przęwód hydrauliczny DNl6 2SN DKOL M26x1,5 L5350 sń. 60

I02 Końcówka stożkowa węza fi 19 sń. 250

103 Końcówka stożkowa węza fi 25 sń. 80

l04 Końcówka stozkowa węża fi 31 sń. 20

105 Końcówka stozkowa węża fi 50 sń. 150

106 Nakrętka dociskowa RD 20 sZt. 250

107 Nakrętka dociskowa RD 25 sń. 80

108 Nakrętka dociskowa RD 3l Srt. 20

109 Nakrętka dociskowa RD 50 sń. i50
110 Dwuńączka 2-stożkowa RD 3/4 sń. 200

111 Dwuńączka 2-stożkowa RD 2" sń. 30

112 Złączka ichoinka/ stożkowa w ęża 20 szt. l50
113 Złączka l choinka/ stożkow a w ęża 25 sń. 80

Il4 Złączka /choinka/ stożkowa węża 31 szt. 20

115 Złączka /choinka/ stożkowa węza 50 sż. 70

1i6 Zawór pow RD 3/4 Sń, 25o
117 Zawór powietrza RD \" l 7 / 4 Sń. 30

ll8 Zawór powietrza RD 2" szt. 80

119 Obejmawęza !4 rl20 sń. 200

L20 Obejma wężaI" fi,25 sź. l60
12I Obejma węża5/4" ft3l sń. 30

I22 obejma węża2" fi.50 160

123 Zawor odcinaiący STECCO 10 Sń. 20

124 Zawór odcinający STECCO 13 sń. 5

6
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l25 Zawór odcinający STECCO 20 Sń. l0

I26 Troinik stecko 10 sń. 10

I27 Tróinik stecko 20 sń, 5

128 Złączka RED35i28LCF szt. 4

I29 Złączka RlEDX1li4CF Sń. 4

130 Złaczka GAI22LREDCF sń. 4

13l Złączka SVl6SCF §ń. 4

132 Złączka WSV2OSCF sń. 4

lJJ ZłączkaWSV22LCF sń. 4

134 ZłączkaYKAZZLCF sń, 4

l35 Złączka VKA3/08SCF sń. 4

136 ZłączkaEMA3/1l4 sń. 4

L37 ZłączkaU|Z,7xl 8x1,5 Sń. 4

l38 Oring 10,8x2,4 90 NBR/156 sń. 4

l39 ZłączkaPFF64G Parker sń. 4

140 ZłączkaPFF66G1 l4SM Parkęr Szt. 4

|4I ZłączkaGFS36/35L Parkęr szt. 4

l42 PołkołnięrzFHS36 Parker sń. 4

143 ZłączkaSSK2O-P Stauff sń. 4

l44 Korek VSTII/4EDCF sń. 4

I45 Korek VSTI3/4EDCF sń. 4

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentoł|ania Oferenta
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Zńączrlkw2 do SIWZ do poĘpowania pt. Z*up i dostawa przewodów hydraulicznych
i elementów ńącznych

WZOR FORMULARZA OFERTOWEGO

Data,

oFERTA

Niniej sza oferta zawiera... - -........zapisanych i ponumerowanych stron-

Numeracją objęte są także zaświadczenia, oświadczenia i wszelkie zaŁączniki.

Pełna nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy (adres):

Województwo, powiat

Nr telefonu

Nr fax..

NIP..

REGoN.

....., [f ęmail:

Do: Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jasna 31B
44-1,22 Gliwice

W związku z ogłoszeniem o postępowania w trybie konkursu ofert na:

,rZakup i dostawę przewodów hydraulicznych i elementów złącznych" wg zakresu
asortymentowo - ilościowego zawartego w załączniku nr 1

1) Oferujemy towar w cenach netto jednostkowych podanych w załączniku nr 1

Wartość oferty netto - ..-.. ń, (cena jednostkowa x ilość)
(słownie;
podatek VAT - ..... ń,
( słownie;
brutto ...... ń,
(słownie;

2) Podane przęz nas ceny jednostkowe zawierają wszystkie kosźy poniesione w celu
należytego wykonania zamówienia, w tym koszty opakowania,ubezpieczenię i transportu
na wskazanąprzęzZama,wiającego kopalnię węgla kamiennego w województwie śląskim.

)

)

.. ... )
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3) Oferujemy termin płatności wynoszący dni od daty wpływu faktury do

Zamawiającego wystawionej na podstawie zapisów umowy.
4) Termin dostawy - do ......... od daĘ zamówień składanych sukcesywnie

w czasie obowiązywania umowy.
5) oś\ńiiadczatny) że zapoznaliśmy się ze SIWZ, oraz akceptujemy warunki realizacji

okręśloneprzęzZamawiającegoiwymaganiaSIWZbezzastrzężętl.
6) oświadczamy, że podmiot składający niniejszą ofertę jest uprawniony do występowania

w obrocie pra\ńinym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
7) Oświadlzariy, że podmiot składający niniejszą ofertę:

a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczęnię oraz potencjał techniczny, atakże dysponuje

Ósobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia,
b) znajduje się w sytuacji ekonomicmej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ:

Nazwa nr dokumentu: nr strony w ofercie:

1.

ż.

4.

5.

6.

7

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta)
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Załącmik nr 3 do SIWZ do postępowaniapt. Zakup i dostawa przewodów hydraulicznych i elementów

złącznych

oświadczenie oferenta

* odpowiednie zaznaczyć -X

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta)

L.p tak
*

nie
*

1 Brak zaległości w opłacaniu podatku do Urzędu Skarbowego

2
Brak zaległości w opłacaniu innych podatków, opłat oraz
składek do zus

J
Naleźności z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem
obrotu b ez zsody zamaw iai ącęgo

4
Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniĄącej wykonanie
umoWy

5
Zapoznałem się z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2010r
o ochronie informacii nieiawnych

6
Bezzgody Zamawiającego nie będę zlecń wykonania całości
lub części zamówienia osobie trzeciei
Przedmiot dostaw jest wolny od wad prawnych i praw
maiątkowych osób trzecich

8
Potwierdzam gotowość przeprow adzenia dodatkowych
nesociacii

9
Spełniam warunki techniczrre zavtarte w zaproszeniu do
ńożeniaoferty

10 Akceptuję termin dostawy wynoszący do14 dni

11
Akceptuję termin płatności wynoszący l20 dni od daty
wpłwru faktury do zamawiaiącęgo

12 Akceptuje bezzastrzeżeh IPU wg zńączńka nr 5 do SIWZ
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Zńącantknr 4 do §IWZ do postępowarriapt. ZaJr';.Ę i dostawa przewodów hydraulicznych i elementów

ńącztrych

Gliwice, dnia

Nazwa firmy

Imię

Nazwisko

ZGODA NA PRZETWARZAME DA}IYCH O§OBOWYCH

W związku z postanowieniami ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z2al8 t. poz.1000 z pózniejszymi zmianami)

Wyrazam zgodę Nie wyraźam zgody

naptzetwarzanie moich danych osobowych tj.

n Imię nazwisko

n Data i miejsce urodzenia

n Adres zarnieszh,arńa

! Seria i numer dowodu osobistego

! NumerPESEL

w zakresie niezbędnym w procesie postępowania przetatgowego organizowanego pruez

Gliwicki ZakładUsług Górniczych Sp. z o.o. w Gliwicach.

podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam) że są one zgodne zprawdą. Zapoznałem się

ztreścią klauzuli informacyjnej (zŃ. Nr 1klauzula informacyjna K60 - przetargi), wtym

z informacją o celu i sposobach ptzetvłarzania danych osobowych oraz dostępu do treści

swoich danych i prawie ich poprawienia.

( cz5Ęelny podpis )

11
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Zńącaiiknr 5 do SIWZ do postępowania pt. ZaklĘ i dostawa przewodów hydraulicarych i elementów

ńącznych

Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

zavłarta w dniu w GliwicacĘ pomiędzy:

Gliwickim Zakładem Usług Górniczych, SŃłka z ograniczoną odpowiedzialnoŚcią
z siedzibą 44-12ż Gliwice, ul. Jasna 31 B, zaĄesfrowanym w Sądzie Rejonowym
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030966,
z kapitńem w wysokości: 13 679 000 złotych, będącym podatnikiem VAT i posiadającym nr
identyfikacji NIP 631-22-ż2-334, w imieniu którego dzińają:

A^łanym w treści umowy ,,KUPUJĄCYM"

a

2

zwafiąw treści umowy ,, SPRZEDAJĄCYM "

Informacje podstawowe

Podstawę zavlarcia umowy stanowią:
1. Wynik postępowania o udzięlenie zamówienia nie objętego Frawem Zanówięń Publicznych

w Ębie konkursu ofert pn. Zakup i dostawa przewodów hydraulicmych i elementów ztrącznych.
2. Uchwała Zarządu Gliwickiego ZakJadu Usług Górniczych Sp. z o.o. nr. .........., z dŃa

3. Oferta Sprzedające go wraz z Protokołem negocj acji z dńa . .

§1
Przedmiot Umowy

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa przewody hydrauliczre i elementy złącme, w,lanę
w dalszej części umowy ,,towar", wg asorfymentu, ilości i cen jednostkowych netto określonych
w Zńączt,ńku Nr 1 do niniejszej umowy. Właściwą ilość oraz termin dostawy Kupujący okręślać
będńe w zamówieniach składanych u Sprzedającego w ciągu trwania umowy. Ilekroć w dalszej
części umowy będzie mowa o towarze, rcleĘ przez ta rozumieć odpowiednią partię towaru
wynikaj ącą z zamóvłieua Kupującego.

2. SprzedĄący oświadcza, ze oferowany towar jest nowy, wolny od wad ftzycmych i prawnych i nie

naflJsza praw maj ątkowych osób trzpcich.
t2
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3. SprzedĄący odpowiada i gwarantuje spehrienie zgodności towaru z obowiązującymi przepisami
prawa polskiego i dyrektyw UE w zakręsie wymagń doĘczących zastosowanią towaru
w podziemnych zal<łńach gómiczych, w szczególności w wyrobiskach zalicranych do stopnia
niebezpieczeństwa wybuchu metanu ,,d', ,,b", ,,c" oraz do klas zagrożeńa wybuchem pyłów węgla

,rA" i rrB".

§2
Realizacja Przedmiotu Umowy

1. Realizacj a sptzedaĘ odbywać się będzie na podstawie zamówięń wystawionych przez Kupującego
w formte pisemnej lub elelaroniczrlej na adres: ....,... Termin realizacji dostaw
towarów wynosi do dni od daty otrrymańa zamówienią z jednoczesnym

zastrzpżęńęm, że dla zamówiń awaryjnych tęrmin realizacji dostaw wynosi do dni.

Zamówięnie zostanie rźnane za nęalizowane pod warunkięm dostawy całego asoĘmentu i ilości
podanej w zamówieniu.

ż- Zanówienie powinno określać:

3. Pruekazańe ptzęz Sprzedającego przedmiotu umowy (towaru) nasĘpi pod wskazanym przez
Kupującego miejscem dosiałvy w terminie określonym w zamówieniu w godzinach od 6oo do 13oo.

o przygotowaniu towaru do wydanią Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Kupującego
z 3 dniowym wyprzedzeniem.

4. Wtazz towarem, Sprzedający zobowiązanyjest dostarczyć następujące dokumenty:

odbiór towaru (datę i nazwisko osoby odbierającęj)

powinno zawiętń m.in. nazwę wytwórcy i wyrobr.l, nr partii, ilość sńuk, nazwę
i adres odbiorcy (Kupującego), datę prodŃcji,

} kartę gwarancyjną - 12 miesięcy od dał dostarczenia towaru Kupującemu dla każdej
dostarczonej partii,

upoważrionego przedstawiciela wg obowiązujących przepisów prawa. Upoważnionym
przedstawicielem jest osoba fizycma lub prawna, mająca siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitęj Polskiej lub Unii Europejskiej, wzrlracżona przez producęnta do
dzińańaw jego imieniu w przypadku wyrobów z importu * jednorazowo.

ZagrozeiZdrowia Crynnikami Środowiska Pracy w ZakJadachGórniczych, powołaną
przezkezesa Wyzszego Urzędu Górniczego z potwierdzeniem właściwości towaru, do
stosowania w atmosferze wybuchowej podziemnych zaHńach gómiczych, w polach
niemetalowych i polach metanowych, w pomieszczeńach zaliczanych do stopni: ,,a",

,,b" i ,,c" ńebezpieszenstwa wybuchu - jednorazowo,

l nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawicielą
. sposób przechowywania, uĄrtkowanią czyszczeńą konserwacji,
. informacj ę o zalecanych przez producenta środkach czy szcący ch,
konserwujących i derynfeĘących, które nie będą negatywnie oddziaływać na
towar,
. yyj aśnieni e oznaczeń zarrńeszczonych na towarze,
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Kupującego.
5. Towar zostanie wydany Kupującemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju

towaru i sposobu przewozu.
6. Towar powinien być oanakowany w sposób umoźiwiający jego łatwą identyfikację.

7. Kosź 
-opakowania 

nieprzewidńanego do zwrotu i omakowania towaru wliczony jest

w cenę towaru.
8, Opakowanie przewidziane do zwrotu Kupujący rwróei Sprzedającemu w tęrminie 30 dni od daty

przyjęcia towaru. Sprzedający zobowiryany jest do odbioru opakowń zwrotnych własnym

transportem.
9. Braki w dostawach towaru Kupujący zobowiryany jest podać Sprzedającemu do wiadomoŚci

w formie pisemnej. Sprzedający ma w ciągu 3 dni robocrychlicąc od daty oirzymańa pisemnego

zawiadomieńazająć stanowisko co do braków w zamówieniu.
l0.Jeżeli zĄęcie stanowiska nie nastąpi w wznaczonym terminie, to brakujący towar Kupujący będzie

awńń ń niedostarczany) a Sprzedający zobowiązany zostanie do niezrvłocznego uzupełnienia

brakującego towaru na koszt własny, nie pómiej niZ do 3 dni licąc od ostatniego dnia w którym

Sprzedający miń Ąąćl zaj ął stanowisko,
11.Ń przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym zwadą ukrytą Kupujący ńoĘ Sprzedającemu

pisemną reklamację, a Sprzedający w tenninie do 7 dni wymieni wadliwy towaf, na nowy.

12.Śprzedający ponosi kosźy tfansportu, ubezpieczenia oruz dostarczenia towary do miejsca

ńt u"un"gó pizez Kupującego. Sprzedający ustali z Kupującym do której lokalizacji towar ma trafić
przed wysłaniem towaru.

l3.irrzyjęcie przez kupującego przęsyłki zawierającej towar, dostarczonej przsz przedstawiciela

Spńdającego (doĘczy także przewoźnika 1ń innego podmiotu realizującego dostawę na zlecenie

§przedającego) obejmującej roźadunek i zf,ażrrlLe w miejscu wzrac7§nym ptzęz osobę

upowazrioną nie jest poprzedzane badaniem ilościowo - asortymentowym lub jakościowym

dóstarczonego towaru. hryjęcie takiej przesyłki przez Kupującego nie jest równom|aczne

z potwietdzenierą że przedmiotowy asoTtyment został dostarczony w ilości i jakoŚci zgodnej

z zamówieniem.
l4.Sprzedawca zapewnia terminowość sprzedaĘ, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie

Sprzedawcy wpływają na odpowiedzialność Sprzedawcy.

§3
Wańość Umowy i Warunki Płatności

1. Wartość rrmowy wwńczy suma zamórrień wystawionych przez Kupującego, jednakZe nie

przel<roczy ona łączn$ kwoĘ netto: d (słownie:

;;#,,t;;&il;ii;;i;;il;;til;";|iy;ł,*}§*LH,#ŁTf l,*",ff ;ffi 
'3;:Hzamówienia w szczególności w zakresie ilościowym, co nie jest odsĘpieniem od umowy nawet

w części.
2. Sprzedający oświadczą że ńe będzie dochodzić roszszefi odszkodowawczych w przypadĘ kiedy

suma zamówień Kupującego będzie niisza od wartości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu lub
ilości towaru

3. Ceny jednostkowe netto za towar podano w Zńączńku nr 1 do niniejszej umowy, obejmują
wsrystkie koszty w szczególności koszry transporfu do miejsca wskazanego przez Kupującego
i pozostają niezmienne w całym olaęsie obowiązywania umowy.

4. Do cen jednostkowych netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiąĄącymi
przepisami.

s. kupujący i Sprzedający oświadczają, zE są płatnikami podatku VAT i posiadają m iden§fikacji
podatkowej:
SPRZEDAJĄCY: NIP
KUPUJĄCY: NIP 63I-2ż2,ż3,34
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6. Faktury będą wystawiane na Sprzedającego w terminie wynikającym z właściwych przepisów, po

nęalimwaniu całej dostawy towaru z kużdego zamówienią na podstawię dokumęntu odbioru
przedmiotu zamówienią potwierdzone go przez Kupującego.

7. Płatność faktur będńe dokonywana na korrto Sprzedającego, w terminie dni od daty
otrrymania prawidłowo wystawionej faktury i na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu

zamówi eni a, potwierdzo nego pt zęz Kupuj ące go.

8. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Kupującego datę obciązenia rachrrnku bankowego

Kupującego.
9. Faktura musi zawieraó obowiązującą pełną naz.wę Kupującego: Gliwicki Z,atJad Usług Gómiczych

Sp. z o.o., Gliwice 44-122, ul. Jasna 31 B, na który naleZy przesłać fakturę, numer zamiwienia oruz

numer, pod którym umowa zostaławpisana do Ęestru umów Kupującego.
tO.W przypadku dokonywańa zaplaĘ zobowiązanią wynikającego z niniejszej umowy Kupujący

zasttzegasobie prawo wskazywania $rułu płatrrości (numeru faktur).
ll.Należności wynikające z niniejszej umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą byĆ

przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaZ) zgodnie z art. 509 KC,bez pisemnej zgody Kupującego.
12.W wyjątkowych sytuacjach powodujących koniecmość odbioru towaru przez Kupującego,

Kupujący obciayĘ Sprzedającego kosźami transportu, które musiał dodatkowo ponieŚĆ. Kosż
tran§porru zostanie wcześniej uzgodniony przez obie Strony.

§4
Kary Umowne

1. Sprzedający zapŁaci Kupującemu kary umowne:
a. w wysokości 0,1 % wartości nętto ńożanega każdorazowo zamówienią

niedostarczonęgo w terminie towafu zakńdy rozpoczęĘ dńehopóźŃeńa
b. w wysokości 0,I Yo wartości netto żożonego każdorazowo zamówienią wadliwych

lub/i niezgodnych z ofeĘtowaru- zakańy dzień opóźnienia,
c. w wysokości l0% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy _ w prąpadku odsĘpienia od umowy lub romłięania umorvy ze skutkiem
natychmiastowym z pwcTyn, zaktóte odpowiada Sprzedawca.

2. Kupujący ma prawo dochodżó kar umownychpoptzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty
obciąźeniowej z jakimikolwiek naleanościami Sprzedawcy, ń do całkowitego zaspokojenia
roszsznń, S/ prąpadku braku mozliwości zaspokojenia roszczęń z tytułu kar umownych na
zasadach okeślonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej

wystawienia przez Kupującego.
3. W pr4padku, gdy wysokość wytządzonej szkody przevłryższanaliczoą karę umowną, Kupujący

ma prawo ądać odszkodowarria uzupełniającego na zasadaęh ogólnych.

§5
Gwarancja

1. Sprzedający udńela Kupującemu gwarancji ra dostarczony towar przez okres 1ż miesięcy licząc
od dnia dostarczenia ich do wskazanej lokalizacji Kupującego.

2. Odpowiedzialność ztytllłu gwarancji obejmuje wszelkie wady dostarczonego towaru.
3. W okresie gwarancji Sprzedawca jest zobowivlny fta własny kosż dokonaó wymiany towaru na

nowy, w tym także do odbioru od Kupującego wadliwych sńuk.
4. W razie niewykonaniaprzaz Sprzedającego obowiązków wynikającychzudńelonej gwarancji lub

rękojmi Kupujący uprawniony będzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

5. Sprzedający gwarantuje wysoĘ jakość dostmczonego towaru potwierdzoną świadectwem jakości

towaru dla kazdej dostarczonej partii otaz gwarantuje, iź oferowany qrób spełnia wymagania
prawa polskiego i Unii Europejskiej zalaesie wprowadzania na rynek i do użytku w podżemnych
wyrobiskach zakładów górniczych - oświadczenie producenta.

6. Wymieniony w ramach gwarancji towar zostanie objęty nową gwarancją na takich samych zasadach
jakkażda sprzedaz.
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§6
§iła Wyższa

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej

umo\ily, jeżeli jej realizację uniemoż:liwĘ okoliczności siĘ wyższej
2. Siłę Ńxąstanowi zdarzenięna$e,ńeprzewidywalne ińęzalężnę od woli Sffon uniemozliwiające

wytonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec

ani przeciwd ńńać przy zachowaniu należytej staranności.

3. Przejawami siły wyźszej są w szczególności:
a. klęski żywiołowe np. pozar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,

b. akty władzy panstwowej np. stan wojenny, stanwyjątkolyy iĘ.,
c. poważne zakłócenia w funkcjonowaniutransportrL

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezrvłocmego informowania o zaistnięniu okolicznoŚci

stanowiącej siłę wyższą o czasie jej trwania i przewidywarrych skutkach dlaUmowy.
5. Jeżeli ot<oiicmoSC siły wyższej ma charakter czaso\ryy, jednak nie dłuższy rllż 'I dń, realizaqa

zobowięń wynikająiycń z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana

terminu rcalizaĄiUmowy w tym prąrpadku nie wymaga formy aneksu

§7
Nadzór nad realizacją umowy

1. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy:
a. ze strony Sprzedającego:
b. ze strony Kupującego: ...., ........

2. Zmianawskazanych w ust. 1 osób wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony umowy bez

konieczności wprowadzania aneksu do umowy

§8
Poufność i ochrona danych osobołrych

Udostępnianie danych osobowych
1. Strona umowy udostępniająca dane osobowe dalej nazywana Adminisfratoręm Pierwotnym danych

osobowych , informujó o obowiązkach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) ż016/679 z dnta27 kłvrctnia2Ot6 r. w sprawie ochrony osób fizycmychw rwiąrku z
przetwatzuiem danych osobowych i w sprawie swobodnęgo przepłymr takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95l46lWE (dalej RODO) drugą stronę umowy.
2. Administrator Pierwotny Danych Osobowych zgodnie z artl3 ust.l i ust.2 RODO (EU) spełnił

obowiązek informacyjny wobec osób, których dane udostępnia stronie umowy oraz oŚwiadęz&, żę

ptzńvlarzate dane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) D RoDo (tlE)
l. btiwicki ZakJad Usług Górniczych Sp. z o.o. spehrił obowiązek informacyjny wynikający z art.I3

ust.l i ust.2 RODO (EtI) na stronie intemetowej Gliwickiego ZaŁJaólUsług GÓmiczych sp. z o.o. w
zakłńee RODO.

4. Dane te są przekazywane odpowie dńo ptzezkńdą ze Stron wyłączrie w celu i zakresie określonYm

powyżej i druga Strona nie jest uprawniona do jakiegokolwiek innego ich przetwarzańą
powierzania lub udostępniania osobom trzecim.

§9
Poufność i ochrona danych

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy po§tanowień umowy, jak równiez wszelkich

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Stony uzyskanych w młiązku
z rcalizaĄąumowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa,

zostały pódune do wiadońości publiczrej albo gdy druga Sfrona vrytań zgodę na ich ujawnienie.
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2.Każda ze Sffon zobowiązuje się zapewnić, ńy cały personel, byli pracownicy, przedsiębiorstwa

powiązane lŃ podwykonawcy byli rwiryani obowiązkiem zachowania tajemnicy w trakcie trwania

umowy, jak równiez po jej ustaniu Umowy.
3. W kazdym udowodnionyn przypadku naruszenia niniejszego postanowięnia Strona rnruszająca

zapłacidrugiej Stronie karę umowną w wysokości 20 000 ńzakazde naruszenie.

§10
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1. Strony mogą w każdej chwili ronłłiązać umowę na mocy porozumienia Sfon.
2. w prrypadku niewykonania lub nienalezytego wykonylvania zobowiryańa wynikającego

z umowy przez jedną ze Sffon, po wyznaczeniu przez drugą ze Stron odpowiedniego dodatkowego

terminu do wykonania umowy, druga Strona w przypadku bezskuteczręgo upływu tego terminu,

będzie uprawniona do odsĘpienia od umowy ex nunc (od teraz). Jeźeli świadczenia Stron są
podziehÓ, a jedna ze Stron dopuszcza się opófuienia tylko co do części świadczenią uprawnienie do

Ódstąpienia od umowy przysługujące drugiej Stronie ogańcza się, według jej wyboru, albo do tej

częśĆi, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości,
jeźeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczeńazewzg}ędu na właściwośó zńowiązania
albo ze względu nazarievsny ptzszńącel umowny, wiadomy Stronie będącej w opóźnieniu.

3. Kupujący zaslr:ze3a sobie prawo do jednosffonnego odsĘpienia od Umowy ęx nunc (od teraz)

w przypadku:
a. wystąpienia istotnej nniany okoliczrości powodującej, ż:s jej wykonanie nie leży

w interesie publicmym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

odstąpienie możre nastąpió w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyzszych
okolicznościach. W takim przypadku Sprzedającemu przysfuguje wynagrodzenie

należme mu z tytufu wykonania częściUmowy,
b. utraĘ przez Sprzedającego posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub

czynności objętej przedmiotem zamówienią jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania-

4. Postanowienia ust. 1_3 nie vryŁączają moż:liwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów

kodeksu cywilnego.
5. Oświadczenie Kupującego o roaviązaniu umowy, odstąpieniu zostanie wysłane listem poleconym na

adres Sprzedającego podany w umowie.
6. korwiązańe, odstąpienie od umowy na podstawie usŁ 2-3 lit. b niniejszego paragrafu nie nryalnia

Sprzedającego od obowiązku zapłaĘ kar umownych i odszkodowń w tym dochodzenia

odszkodowani a na zasadaęh o gólnych,

§11

postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowa obowiązuje od dnia .. do Dopuszcza się wydłużenie

terminu obowiązywania umowy w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy, wartość
określona w §3 ust. 1 nie zostanie wykorzystana, umowa będzie obowiązywać do zamówień
wystawionych przez Kupującego do dnia wykorzystania wartości umowy.

3. Ewentualne sprawy spome, mogące wyniknąć natle realizacji niniejszej rrmowy, będą rozstrzygane
przezwŁńciwy rzeczowo sąd dla siedziby Kupującego.

4. Wszelkie aniany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej waźności formy pisemnej

w postaci aneksu do umowy.
5. Zńączniknr 1 stanowi irrtegralną część umowy.
6. Umowę sporądzono w dwóch jednobrzmiących egzernplarzacĘ po jednym dla kazdej ze Stron,

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:
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