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FZ-ll5l46wKO/19 Katowice, dn. 15.03.2019 r.

ZAPYTANIE PO ZMIANIE Z DNIA 20.03.2019 r.

Dotyczy : zaplrtania ofertowego.

Szanowni Państwo,

I. Informacje ogólne
l. Zamawiający: Główny InsĘtut Górnictwa
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówietl

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 20 I 8. poz. 1 986).

il. opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa
8 szt. kombinezonów roboczych przeznaczonych do prac technikami alpinisĘcznymi
o niżej opisanych właściwościach:

. wykonany z dwuwarstwowej tkaniny membranowej o podwyższonej odpomości
mechanicznej,

. membrana PU min' wodoodporność 20000 mm/HŻolL4h,

. paroprzepuszczalność min. I0000glHŻol24h,
o wszystkie zewnęttzne SZwy klejone,
. wymodelowany kaptur zregńacjąwielkości przystosowany do pracy w kasku,
o zamykana kieszeń typu ''cargo'' na rękawie,
o płaska i zamykana kieszeń na wysokości piersi (nie przeszkadzaprzy pracy w uprzęŻy),
. zamykana kieszeń na udzie zprzodl,
r elastyczny pas,

. wewnętrzne szelki,

. kanały wentylacyjne pod pachami,

. wzmocnienia na wysokości kolan i pośladków,

. wewnętrzne elastyczne mankiety z oczkiemna kciuk,

. regulacja obwodu dolnej części nogawki,
o elementy odblaskowe na rękawach i nogawkach,
. wewnętrznapodszewka oczkowana,
o zamki błyskawiczne YKK,
. zamekgłównybryzgoszczelny
o dostarczonę kombinęzony muszą zostać opatrzone 1ogo GIG dostarczonymprzez

Zamawiającego
o rozmiar musi zostać indywidualnie dostosowany do wymiarów użytkowników podanych

Wykonawcy przed za:w arciem umowy

W ofercie należv podać:

cenę netto w PLN za sztukę / brutto w PLN za sztukę (cena winna obejmować koszty
opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)



Specyfikacja oraz nazwę producenta. W prrypadku nie podania w/w informacji w
formularzu ofertowym naleĘ dołącryć do oferĘ karty katalogowe bądź opisy
ponvalające na oc€nę czy oferowane kombinezony spełniają wszystkie wymagania
Zamawiającego,

Termin płatności

Inne wvmagania:

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - zamawiający wymaga rea|izacji zamówienia
w terminie do ł4dni-6 Ęgodni od daty podpisania umowy na warunkach DDP lncotęrms 2010 do
oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1,

ZaYJad Technolo gii Eksploatacj i i obudów Gómiczych

- Warunki płatności - termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo
wystawionej faktury.

- okres gwarancji i rękojmii musi byó zgodny z gwarancją producenta, jednak nie krótsry niż IŻ
miesięcy. Termin gwarancji będzieliczony od daty odbioru towaru przezZamawiającego.

nI. Kryteria oceny ofeń oraz wybór najkorrystniejszej oferty

1. Kryteriami oceny ofert będą:
a) Cena brutto:95 oń

Przyznawanię ilości punktów poszczególnym ofęrtom w kryterium ,,cena brutto'' odbywać się
będzie wg następującej zasady:

najniŻsza cęna brutto występująca w ofertach x 100
X punktów

cęna brutto oferty ocenianej

otrzymarLa ilość punktów pomnozona zostanię przęz wagę krytęrium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna iloŚć punktów: 95.

b) Termin płatności = 5 "/o

- do 14 dni - 0 pkt.
- do 30 dni - 5 pkt.

2. Zamavłiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniŻszej cenie, która spełnia
wszystkie wymagania olreślone w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie rea|izacjizamówietia.

4. Informuję, Że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie
powiadomieni i zostanię wdrozone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert
1. ofertę należy zŁożyć do dnia 25.03.2019 r' ofertę moŻna złożyć drogą elektroliczną,lub w

siedzibię Zamavł iaj ącego :

Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,
adres e-mail: makolczvk@eie.eu

Kontakt handlow)ł:

mgr Monika Wallenburg- tel. (032) 259 25 47

mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (032) 259 23 42-

-e-mail: mwallenburg@gig.eu

- e-mail: makolczvk@,gig.eu

2



2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegaó będą tylko Ie pozycje, które wpłyną do
Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania Ęmku do dnia, w którym
upłynie termin składania ofert.

3. W toku badania treści ofert Zamawiający zasIrzega sobie prawo do zwrócenia się do
Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia
terminu do udzielenia odpowiedzipod rygoręm odrzucenia oferty.

4, Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienta zapytania ofertowego w kazdej chwili,
bez podania przyczyny.

5. ofertę naleŻy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. zał' l

6. Intepralna cześcia zanvtania ofertowepo iest wzór umowv stanowiacv załacznik nr 2 do
ninieiszego zapytania.

Z poważaniem

Dział Handlowy

mgrMonikn

GŁóWNY lNSTYTUT GóRNlcTWA Jednostka Notyfikowana nr 1453

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice
www.gig.eu

T: 32 259 20 00
Fi32259 6s 33
E: gig@gig.eu

Konto: 05 1'140 1078 0000 301 I 1 200 1 001

Regon: 000023461, NIP: 634012601 6
KRS:0000090660

Certyfi kowany Zintegrowany system zarządzania
spełnia wymagania norm: PN-EN lso 9001 :2015-'l0
PN-N-18001 :2004 PN-EN ISO 14001 ;2015-09



ZAŁĄCZNIK Nr. 2 Wzór umowy
uMowA NR PLl000 023 46t I 5146/MKO/19

Zawarla w dniu .pomiędzy

REGON nr ..'......'.....'. ) zwaflą w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM, reprezentowarlymprzęzi

a cłÓwNyM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GwARKÓw 1,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRs 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
Regon nr 000023461 , jako Zamawiającym, zwanym w dalszej częŚci umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym
przęz i

1

)

następującej treści

S I. PRZEDMIOT UMOWY I CENA UMOWY

1. Główny Instlut Górnictwa kupuje 8 szt. kombinezonów roboczych przeznaczonych do prac technikami
alpinistycznymi, zwany dalej ,,przedmiotęm umowy'' zgodnie z ofertą z dnia ....., .... r' w oparciu o art. 4 ust 8

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dńa 29 stycznia 2004 r. (Dz. U' z 2018 r., poz. 1986) oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawi

2. KUPUJĄCY zamawia, aSPRZEDAJĄCY zobowiązuje sięzrealizowaćprzedmiotumowywkwocie:

netto: ..

słownię
/ PLN/

w

wartość podatku VAT
słownie:

/PLN/

brutto: ,

słownie
/PLN/

3. Cena obejmuje dostawę ,,przedmiotu zamówięnia" na warunkach CIP Incoterms 2010 do oznaczonego
miejsca wykonania zamówienia, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Za\<ład

Technologii Eksploatacji i obudów Górniczych BG.

4. osoba składająca podpis w imięniu SPRZEDAJĄCEGO jest upowazniona do zaciągania zobowiązań w
imięniu SPRZEDAJĄCEGO i oświadcza, Żę takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzięń zawarcia
umowy nię zostało odwołanę.

$ 2. WARUNKI PŁATNoSCI

l' Nalężność za przedmiot umowy, o którym mowa w $ 1' pkt 1 zostanie przelana na konto
SPRZEDAJĄCEGo:

w banku
nr rachunku

na warunkach: płatność będzie dokonana w tęrminię dni. Tęrmin płatności będzie liczony
od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury' Podstawą do wystawienia faktury
będą podpisafię przęz obie strony protokoły odbioru ilościowo - jakościowego.
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2. Zapłatrcść dokonaną po terminie określonym w pkt. l' SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się odsetek za
opóŹnienia w zapłacie, naliczanych wg stawki ustawowej.

3. SPRZEDAJĄCY wyraŻa zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłączńe przęz
KUPUJĄCEGo, bezpośrednio na jego rzęcz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowię.

Umorzęnię dfugu KUPUJĄCEGO wobec SPRZEDAJĄCEG0,poprzez uregulowanie w jakiejkolwięk formie
na rzęcz osób trzecich, aniŻęli bezpośrednio rta rzęcz SPRZEDAJĄCEGO, mozę nastąpić wyłącznie za
uprzednią zgodą KUPUJĄCEGO, wyraŻonąw formię pisemnej pod rygorem nięważności.

4' SPRZEDAJĄCY oświadcza, Źe jakiekolwiek jego prawą wynikające bezpośrednio lub pośrednio z
niniejszej umowy' w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione iarzęQz osób trzecich
bezuprzedniej zgody KUPUJĄCEGo wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem niewazności.

5. SPRZEDAJĄCY oświadcza' żę nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim
lub pośrednim skutkięm będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. ograniczenie to dotyczy w szczególności
przelewu, subrogacji ustawowej oraz umowtej, zastawu, hipoteki orazprzekazu.

6. SPRZEDAJĄCY oŚwiadcza' że w celu dochodzęnia praw z niniejszej umowy nie udzięli upowaznienia, w tym
upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącęmv działaltość windykacyjną.

E 3. FAKTUROWANIE

l. SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT i przekaŻe ją KUPUJĄCEMU.

2, Faktura będzie opisana w sposób następujący:

SPRZEDAJĄCY / nazwa , adręs /

Numer identyfikacyjny,,SPRZEDAJĄCEGO''

KUPUJĄCY

Numęr identyfi kacyjny,,Kupującego''

(NrP)

Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1' 40 _ 166 Katowice
(I.uP) -634 - 012 - 60 - 16

KUPUJĄCY potwierdza upowaznienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia SPRZEDAJĄCEGo do ich
wystawiania bez swojego podpisu.
SPRZEDAJĄC Y potwie r dza up ow aŻnienie do wystawienia faktur VAT.

S 4. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. SPRZEDAJĄCY dostarczy,,przedmiot umowy'' w terminię do ó tygodni ł4-dłłi od daty zawarcia umowy'
na warunkach CIP Incoterms 2010, do oznaczonęgo miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166
Katowice, Plac Gwarków I, Zal<ład Technologii Eksploatacji i obudów Górniczych BG.

2. Dostawa ,,przedmiotu umowy'' będzie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo - jakościowego
z zaznaczęnięm ewęntualnych rozbiezności.

3. Dostarczone kombinęzony opatrzone będą logo GIG dostarczonym przez Zamawiającego. Rozmiar zostanie
indywidualnie dostosowany do wymiarów użlkowników podanych Wykonawcy przed zawarcięm umowy'

q 5. oDPowlEDZIALNoŚC wYKoNAwcY Z TYTUŁU GWARANCJI

l. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa' Kodeks Cylvilny oraz ofęrta SPRZEDAJĄCEGO.
W przypadku rozbiężności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowięnia korzystniejsze dla
KUPUJĄCEGo.

2. SPRZEDAJĄCY zapewni gwarancję i rękojmię zgodtłe z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 12
miesięcy. Termin gwarancji będzie Iiczony od daty odbioru towaru przez KUPUJĄCEGO .

2



3. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się w terminie do 7 dni
kalendarzowych od otrzymatia informacji wymienić, na własny koszt, wadliwe artykuły na nowę wraz z
pełnym okresem gwarancyj nym.

4. SPRZEDAJĄCY gwarantuje, Żę towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych
i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami
i normami jakościowymi (certyfikaty).

5. Uprawnienia z tytufu rękojmi za wady 
',przedmiotu 

umowy'' przysfugują KUPUJĄCEMU nięzalężnie od
uprawnień z tytułu gwarancji - wszelkię postanowienia za:wartę w karcie gwarancyjnej lub ofercię
SPRZEDAJĄCEGO' a sprzęcznę zpowyŻszym,vwaŻa się za bezskutęczne wobęc Stron.

6. Uprawnienia z tyfufu rękojmi rozpoczynają się w dacie odbioru przezKUPUJĄCEGO,,przedmiotu umowy''
wfaz z fakrurą i nie mogą skończyć się wcześniej niŻ uprawnienia z tytułu gwarancji obejmującej dostarczony
towar.

7. KUPUJĄCY ma obowiązek zawiadomić SPRZEDAJĄCEGO o wadzie najpóźniej w okresie jednego
miesiąca od daty jej wykrycia _ faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adręs SPRZEDAJĄCEGO'

8. okręs rękojmi ulega przedfużęniu o okręs usuwania wady. okręs usuwania wady rozpoczyna się
z dniem zawiadomienia SPRZEDAJĄCEGO o wadzie, a kończy z dniem przekazania,,przedmiotu umowy''
wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi KUPUJĄCEGO.

9. Wady ujawnione w okręsie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części i
czynności podjętych w związlru z usunięciem wady), w okresach ustalonych kaŻdorazowo przez Strony. Tęrmin
usuwania wad wynosić będzie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady. Z czyrności
odbioru wadliwego ,,przedmiotu umowy'' zostanie spisany protokół'

10. W przypadku konięcznoŚci usunięcia wad ,,przedmiotu umowy''' koszt i odpowiedzialność zajej transport
ponosi SPRZEDAJĄCY. Koszt i odpowiedzialność ponosi SPRZEDAJĄCY od chwili wydania wadliwego
,,przedmiotu umowy'' jego upoważnionęmu przedstawicielowi, do chwili odbioru ,,przedmiotu umowy'' przez
upoważnionego przedstawicięla KUPUJĄCEGO' po usunięciu wady.

11. Jeżeli wady 
',przedmiotu 

umowy'' usunąć się nie da, albo SPRZEDAJĄCY nie usunie wady
w okresie, o którym mowa w ust. 9, albo po usunięciu wady ,,przedmiotu umowy'' nadal wykazuje wady,
KUPUJĄCY moze:

a) Żądać bezpłatnej wymiany ,,przedmiotu umowy'' na wolny od wad o nie gorszych parametrach, w
okręsie uzgodnionym przez Strony, bądź

b) Żądać obniŻenia ceny w odpowiednim stosunku, bądŹ
c) odstąpić od umowy, bezwzgIędu na charaktęr irozmiar wady,bądź
d) dokonae wymiany,,przedmiotu umowy'' na wolny od wad, na koszt iryzyko SPRZEDAJĄCEGO.

8 ó. PoUFNoŚc

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniv na zasadach określonych w przepisach (Ustawa z dnia 6 wrzęśnia
200l r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. Nr 112, poz' l198 zpóźlt. zm.) o dostępie do informacji
publicznej.

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. LI, ust. 2 ustawy z dnia 16 kwiętnia 1993 r. o zs,a|czaniu nieuczciwej
konkurencji.

$ 7. KARY UMowNE Z TYTUŁU NIEDoTRZYMANIA oKREŚLoNYcH WARUNKÓW

1' W przypadku opóŹnienia w wykonaniu dostawy SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kat
umownych w wysokoŚci 0,5 yo wartości brutto niędostarczonęgo ,,przedmiotu umowy'' za kaŻdy dzieh
opóŹnienia, |icząc od następnego dnia po upływie tęrminu określonego w $ 4, ust' 1.

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi SPRZEDAJĄCY jest
zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokoŚci 0,5% waftoŚci umowy brutto przedmiotu umowy
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zawięrającego wadę' za kaŻdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie tęrminu
określonego w $ 5,pkt. 3 i 9.

3. W przypadku niewykonania umowy z przyęzyrt niezależnych od KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości l0% wańości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek Ze stron z przyczyn za którę odpowiada
SPRZEDAJĄCY' KUPUJĄCEMU przysfuguje kara umowna w wysokoŚci 10 % wartości umowy brutto.

5. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartośc kary umownej SPRZEDAJĄCY zapłaci
KUPUJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

ó. Kary, o których mowa powyżej SPRZEDAJĄCY zapłaci na wskazany przez KUPUJĄCEGO rachunęk
bankowy przelewem, w tęrminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu Żądania KUPUJĄCEGO
zapłaty kary umownej. Po bezskutęcznym upływie tęrminu KUPUJĄCY ma prawo poĘcić kary umowne
należnego wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEM U.

7. Obowiązek zapłaty przez SPRZEDAJĄCEGo kar umownych pozostaje nieza|eżny od wysokości
poniesionej przez KUPUJĄCEGO szkody, jak i ueza|eŻny od zaistnienia szkody w tym ewentualnego braku
szkody.

8 8. ODSTAPIENIE OD UMOWY
l. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zaleŻnych od SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY
może'.
a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia,bezpotrzeby Wznaczania dodatkowego
tęrminu i Żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,
b) wyztaczyć dodatkowy tęrmin wykonania umowy' Żądając kary umownej za opóźnięnię z zagroŻetiem
odstąpienia od umowy.

2. JęŻęIi SPRZEDAJĄCY realizuje dostawę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy' KUPUJĄCY wzywa
do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni tęrmin. Po upĘwie wzrraczor|ęgo
tęrminu KUPUJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyozyn |eŻących po stronie
SPRZEDAJĄCEGo.

S 9. KLAUZULA PRAWNA

l. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy' dąŻyć do osiągnięcia
porozumienia.

Ż. W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby KUPUJĄCEGo i na podstawie prawa polskiego.

3. W sprawach nię unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego,
Kodęksu Cywilnego oraz oferty SPRZEDAJĄCEGO.

4. w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.

$ 10. ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

szelkie zmtany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem niewazności formy pisemnej
arunkięm zmiany treŚci umowy jest podpisanie protokofu koniecznoŚci.

8 1l. PoSTANoWIENIA KoŃCowE

l. Umowa została sporządzota w 2 jednobrzmiących egzemp|arzach, w języku polskim,
z przeznaazęniem po jednym egzemplarzu dla każdej zę Stron.

2. Ewęntualnę zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem
niewazności.

1.W
2.W
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