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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Najem 2 sztuk 
wysokowydajnych kombajnów dla Południowego Koncernu Węglowego S.A – Zakładu 
Górniczego Sobieski” - sprawa nr 63/2012/EEZP/MN 
 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 

W związku z otrzymanymi wnioskami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na „Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów dla 

Południowego Koncernu Węglowego S.A – Zakładu Górniczego Sobieski”, na podstawie 

art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców 

i odpowiedzi Zamawiającego ułożone tematycznie względem udzielanych odpowiedzi oraz 

dokonujemy zmiany treści SIWZ. 

 
Pytanie nr 1  
 
„II. Ad.B 
Pytanie: prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga realizacji dostaw kombajnów do 
kopalń węgla kamiennego w Polsce, czy też ma inne wymagania?”   
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający w sekcji II. Ad. B SIWZ w sformułowanym warunku udziału w zakresie wiedzy  
i doświadczenia nie określa odbiorców i miejsca dostaw. 
 
 
Pytanie nr 2 
 
„Załącznik nr 1 pkt 6f) 
Pytanie: czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty wzoru Deklaracji Zgodności?” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty wzoru deklaracji zgodności. 
 
 
 



 

 
 
 

 
Pytanie nr 3 
 
„Załacznik nr 1 pkt 6g) 
Pytanie: Czy Zamawiający ma jakieś wymagania/ ograniczenia dotyczące wydajności 
zraszania a w szczególności przepływów wody?” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wymaga, aby kombajny posiadały system zraszania z kurtyną  
powietrzno-wodną oraz opcjonalnie system zraszania zanożowego realizowany w sposób 
skuteczny. Jednocześnie Zamawiający nie wskazuje wymagań dotyczących wydajności 
przepływów wody. 
 
 
Pytanie nr 4 
 
„Załącznik nr 1 pkt 7, Załącznik nr 2 pkt I d), § 5 ust.2 pkt d) IPU. 
Pytanie: ponieważ podane powyżej zapisy zawierają sprzeczne informacje w zakresie 
wymaganego przez Zamawiającego okresu serwisu gwarancyjnego, wnioskodawca wnosi  
o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego w całym okresie najmu czy 
też w okresie min. 24 miesięcy.”  
  
Odpowiedź: 
 
Zamawiający w związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” pkt I d) 
oraz § 5 ust.2 pkt d) załącznika nr 7 do SIWZ „Projektu umowy” 
 
przed zmianą było: 
„prowadzenia dla każdego kombajnu serwisu gwarancyjnego w całym okresie najmu,” 
 
po zmianie jest: 
prowadzenia dla każdego kombajnu serwisu gwarancyjnego w okresie obowiązywania 
gwarancji, 
 
 
Pytanie nr 5 
 
„§ 3 ust. 7 projektu umowy 
Wykonawca winien mieć możliwość weryfikacji zgłoszonej reklamacji. Nie można wykluczyć 
sytuacji, w której to nie Wykonawca będzie podmiotem odpowiedzialnym za wady. 
  
Pytanie: czy Zamawiający dopuszcza następującą modyfikację przedmiotowego zapisu? 
 
„W przypadku stwierdzenia w toku odbioru dostawy wad jakościowych przedmiotu umowy, 
Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez 
Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia. Po jej 
uwzględnieniu, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji, usunąć wadę lub dostarczyć Zamawiającemu 
na swój koszt i zamontować w przedmiocie umowy podzespół lub części wolne od wad oraz 
odebrać od Zamawiającego podzespoły lub części wadliwe.”” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  



 

 
 
 

 
Pytanie nr 6 
 
„§ 7 ust. 1 pkt 2 a) projektu umowy 
Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji zgodności WE, a w przypadku jej braku 
kserokopię ważnego dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, 
wydanego przez Prezesa WUG w Katowicach.  
 
Pytanie: czy w związku z faktem, iż zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach 
górniczych (Dz.U.04.99.1003), Załącznik nr 1, kombajny górnicze nie podlegają 
dopuszczeniu przez Prezesa WUG, Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu 
określającego obowiązek przedłożenia takiego dopuszczenia?” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji zgodności WE, a w przypadku jej braku  
(np. z powodu daty produkcji kombajnu) kserokopię ważnego dopuszczenia do stosowania  
w podziemnych zakładach górniczych, wydanego przez Prezesa WUG w Katowicach.  
 
 
Pytanie nr 7 
 
„§ 8 ust. 3 projektu umowy 
Pytanie: czy Zamawiający dopuszcza zmianę zdania pierwszego zapisu § 8 ust. 3 w sposób 
następujący: 
„Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od daty jego dostawy 
tj. od dnia podpisania protokołu kompletności dostawy, aż do zwrotu tj. daty podpisania 
protokołu kompletności w siedzibie Zamawiającego”.”  
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 8 
 
„§ 8 ust.  4 projektu umowy 
Amortyzacja ruchomości służy do celów podatkowych i jest instrumentem wykorzystywanym 
przez Wykonawcę w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Stopniowa amortyzacja 
ruchomości może doprowadzić jej wartość amortyzacyjną do zera, podczas gdy jej wartość 
rynkowa będzie zupełnie inna – wymierna i o określonej kwocie. Przy zaproponowanym 
przez Zmawiającego zapisie może się zdarzyć, iż w przypadku utraty kombajnu, po jego 
zamortyzowaniu się Wykonawca nie będzie mógł dochodzić roszczenia odszkodowawczego. 

 
Dodatkowo zapis zaproponowany przez Zamawiającego pozbawia Wykonawcę prawa do 
odszkodowania w sytuacjach gdy utrata kombajnu nastąpi na skutek działań/ zaniechań 
Zamawiającego. 
 
Pytanie: w związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza następującą modyfikację 
zapisu § 8 ust. 4? 
 
„W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu umowy w wyniku wypadku losowego lub 
wypadku za który Zamawiający ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zobowiązany jest do 



 

 
 
 

zapłaty Wykonawcy odszkodowania w wysokości aktualnej na dzień zaistnienia szkody, 
rynkowej wartości kombajnu, określonej przez rzeczoznawcę.” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 9 
 
„§ 10 ust 13 projektu umowy  
Pytanie: jakie sytuacje Zamawiający rozumie pod pojęciem „prostych awarii”? 
Czy Zamawiający dopuszcza następującą modyfikację przedmiotowego zapisu: 

 
„Wykonawca wyraża zgodę na usuniecie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników 
Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy.  
Po otrzymaniu przedmiotowej informacji Wykonawca może zastrzec samodzielną naprawę 
wskazanej awarii. Działanie takie, nie pozbawia Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych  
w stosunku do Wykonawcy.” 
 
 
Pytanie nr 10 
 
„3. Zwracamy się o doprecyzowanie niejasnego sformułowania „proste awarie”, zawartego  
w § 10 ust. 13 projektu umowy, poprzez wskazanie rodzaju awarii lub elementu (zespołu, 
podzespołu), którego taka awaria miałaby dotyczyć.” 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9 i 10: 
 
Zamawiający na etapie ogłoszenia postępowania nie wskazuje, jakich prostych awarii 
przedmiot naprawy będzie dotyczyć. W § 10 ust. 8 projektu umowy określono, że wszystkie 
wady, jakie ujawnią się w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy będą zgłaszane  
do Wykonawcy telefonicznie oraz potwierdzone faksem, po czym wada może być uznana 
przez Strony jako prosta awaria i usunięta przez przeszkolonych pracowników 
Zamawiającego. 
 
Zamawiający w związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  
Prawo zamówień publicznych zmienia treść załącznika nr 7 „Projekt umowy” §10 ust. 13. 
 
przed zmianą było: 
„Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników 
Zamawiającego. Działanie takie nie pozbawia Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych 
w stosunku do Wykonawcy.” 
 
po zmianie jest: 
„Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu przez Strony, Wykonawca wyraża zgodę na 
usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. Działanie 
takie nie pozbawia Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych w stosunku do Wykonawcy.” 
 
Pytanie nr 11 
 
„§ 11 projektu umowy 
Pytanie: czy Zamawiający przewiduje uzupełnienie tego zapisu o termin w ciągu, którego od 
dnia zakończenia okresu najmu Zamawiający będzie zobowiązany niezwłocznie wydać 
kombajn na powierzchnię i przygotować do przekazania Wykonawcy?” 



 

 
 
 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Zamawiający w § 11 ust. 2 projektu umowy wskazuje, iż zwrot przedmiotu umowy zostanie 
dokonany na terenie ZG Sobieski po wydaniu na powierzchnię w terminie do 14 dni od daty 
zakończenia demontażu, który zgodnie § 11 ust. 1 lit a) dokonuje Wykonawca przy udziale 
pracowników Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 12 
 
„§ 12 projektu umowy 
 
Pytania: 
  
1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści ust.1 w pkt a) oraz b) w ten sposób, iż  

w miejsce słowa „opóźnienie” umieści słowo „zwłoka” ? 
Kary umowne są formą odszkodowania dla Zamawiającego, w konsekwencji, jedną  
z elementarnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej jest wina. W przypadku 
Nałożenia na Wykonawcę odpowiedzialności w przypadkach „opóźnienia”, Wykonawca 
zapłaci karę umowną także w sytuacji gdy niedotrzymanie terminu nastąpi na skutek 
okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.  

 
2. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie § 12 o następujący zapis: 
 

„Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 
czynszu najmu netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w zwrocie 
przedmiotu najmu, w stosunku do terminu, który został określony w § 11 ust. 2.” 

 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 13 
 

„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5. „Wyposażenie każdego kombajnu"  

„Każdy kombajn musi posiadać: 

- ppkt g) system zraszania zapobiegający zapłonowi nadzorowany za pomocą sterownika 

PLC"  

 

Pytanie: 

Czy wyposażenie kombajnu w system zraszania zapobiegający zapłonowi nadzorowany  

w inny sposób niż za pomocą sterownika PLC będzie uważane za niespełnienie wymagań 
ofertowych?” 

 

 

Odpowiedź: 

  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Sterownik PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) jest uniwersalnym urządzeniem 

mikroprocesorowym powszechnie stosowanym od lat 70 ubiegłego wieku przeznaczonym do 

sterowania maszyn lub urządzeń w procesach technologicznych. Zastosowanie 



 

 
 
 

przedmiotowego sterownika w wielu gałęziach przemysłu jest najlepszym dowodem na dużą 

powszechność stosowania, dostępność oraz szeroki wybór na rynku producentów 

sterowników PLC.  
 
 
Pytanie nr 14 
 

„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5. „Wyposażenie każdego kombajnu"  

„Każdy kombajn musi posiadać: 

- ppkt m) system wizualizacji położenia głowicy urabiającej umożliwiający kontrolę profilu 

urabiania w przypadku znacznego ograniczenia widoczności w wyniku zapylenia czy 

zamglenia strefy przodkowej z wyświetlaczem LCD, wyposażony w monitor przekątnej 

minimum 10 cali.... 

Pytania: 

- Czy zaoferowanie kombajnu wyposażonego np. w radiowe sterowanie funkcjami maszyny, 

które w znacznym stopniu ułatwia bezpośrednią kontrolę położenia głowicy urabiającej, 

pozwalającego na rezygnację z zabudowy na kombajnie drogiego i wątpliwej skuteczności 

systemu wizualizacji położenia głowicy będzie uważane za niespełnienie wymagań 

ofertowych? 

- Czy wyposażenie kombajnu w wyświetlacz LCD, wyposażony w monitor o przekątnej 

mniejszej np. 9 cali lub zaoferowanie innego równie skutecznego sposobu diagnostyki 

systemów kombajnu będzie uważane za niespełnienie wymagań ofertowych.” 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Zamawiający w SIWZ określa wymagania dla systemu wizualizacji. Zamawiający nie określa 

systemu sterowania kombajnem. 
 
 
Pytanie nr 15 
 

„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5. „Wyposażenie każdego kombajnu"  

„Każdy kombajn musi posiadać: 

- ppkt t) „stanowisko pomocnika kombajnisty wraz z układem sterowania organu 

urabiającego, umożliwiającego pomocnikowi kombajnisty wykonanie prac związanych  

z wycięciem przeciwległej strony wyrobiska w stosunku do stanowiska kombajnisty" 

Pytanie: 
 
- Czy zaoferowanie kombajnu wyposażonego np. w radiowe sterowanie funkcjami maszyny, 

które w znacznym stopniu ułatwia kombajniście bezpośrednią kontrolę pracy maszyny  

z każdego miejsca wyrobiska i praktycznie eliminuje konieczność zabudowania stanowiska 

kombajnisty oraz stanowiska pomocnika kombajnisty będzie uważane za niespełnienie 

wymagań ofertowych? 

Zamawiający wskazując na takie a nie inne (alternatywne) wyposażenie kombajnu 

ogranicza możliwość udziału w postępowaniu tych wykonawców, którzy dysponują innymi 

rozwiązaniami a tym samym narusza Art.7.ust.l oraz Art.29 ust2 ustawy PZP.” 

 

 

 



 

 
 
 

Pytanie nr 16 
 
„13. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5t: 
t) stanowisko pomocnika kombajnisty wraz z układem sterowania organu urabiającego, 
umożliwiającego pomocnikowi kombajnisty wykonywanie prac związanych z wycięciem 
przeciwległej strony wyrobiska w stosunku do stanowiska kombajnisty. 
Pytanie- Czy powyższy wymóg może być zrealizowany przez pilota zdalnego sterowania 
kombajnem czy zamawiający dopuszcza tylko wyposażenie kombajnu w dodatkowe 
stanowisko dla pomocnika kombajnisty? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 15 i 16: 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ jednoznacznie opisał przedmiot zamówienia. 

Zamawiający mając na uwadze istotne względy bezpieczeństwa określa potrzebę 

dodatkowego stanowiska pomocnika kombajnisty wyposażonego w układ sterowania 

organu urabiającego, umożliwiającego pomocnikowi kombajnisty wykonanie prac 

związanych z wycięciem przeciwległej strony wyrobiska. Realizacja wyżej wymienionych 

funkcji drogą radiową w żadnym przypadku nie może powodować wyeliminowania 

stanowiska kombajnisty lub stanowiska pomocnika kombajnisty. 

 

Zamawiający w wymaganiach SIWZ nie wskazuje na to, iż w przypadku zastosowania 

systemu sterowania radiowego potencjalny Wykonawca nie spełni wymagań ofertowych. 
 
 
Pytanie nr 17 
 
„ 1. W załączniku nr 1 do SIWZ pkt.5 podpunkt d) i e) widnieje: 
d) możliwość zabudowy i współpracy z radiowo sterowanym urządzeniem wiercąco-
kotwiącym. 
e) skrzynię aparatury elektrycznej przystosowaną do sterowania radiowego-
bezprzewodowego urządzeniem wiercąco-kotwiący” 
 
Prosimy o udzielenie informacji dotyczących producenta urządzenie wiercąco-kotwiącego  
z którym mają współpracować zaoferowane w przetargu kombajny chodnikowe, typu tego 
urządzenia z podaniem głównych jego parametrów oraz o podanie miejsca zabudowy, zasad 
działania i typu sterowania radiowego w/w urządzenia z którym mają współpracować 
przedmiotowe kombajny” 
 
 
Pytanie nr 18 
 
„10. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5d: 
d) możliwość zabudowy i współpracy z radiowo sterowanym urządzeniem wiercąco-
kotwiącym. 
Pytanie- Jakie urządzenie wiercąco-kotwiące sterowane radiowo zamawiający zamierza 
zabudować?. 
Pytanie- Czy jest możliwość zapoznania się z instrukcją obsługi (DTR) urządzenia wiercąco-
kotwiącego sterowanego radiem?.” 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Pytanie nr 19 
 
„11. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5e: 
a) skrzynię aparatury elektrycznej przystosowaną do sterowania radiowego-

bezprzewodowego urządzenia wiercąco-kotwiącym. 
Pytanie- Czy urządzenie wiercąco-kotwiące sterowane radiowo ma być zasilane i sterowane 
z szafy elektrycznej kombajnu?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17, 18, 19: 
 
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 5 lit d) i e) wymaga, aby wyposażenie każdego 
kombajnu przewidywało możliwość zabudowy i współpracy z radiowo sterowanym 
urządzeniem wiercąco-kotwiącym, aby w przypadku potrzeby wykonania prac związanych  
z kotwieniem stropu, istniała taka możliwość bez wykonywania dodatkowych prac 
modernizacyjnych. 
Zamawiający nie wskazuje typu tego urządzenia pozostawiając potencjalnym Wykonawcom 
swobodny wybór urządzenia wiercąco-kotwiącego, jednakże skrzynia aparatury elektrycznej 
musi być przystosowana do sterowania radiowego - bezprzewodowego urządzenia 
wiercąco-kotwiącego. 
 
 
Pytanie nr 20 
 
„2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ  
pkt 5 podpunkt o) do postaci: 
„trudnościeralne pokrycia urządzenia załadowczego i przenośnika zgrzebłowego  
(min 50HRC) lub pokrycia trudnościeralnego o gwarancji żywotności min. 9 miesięcy” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 21 
 
„4. W związku z § 10 ust. 14 projektu umowy, zwracamy się o wyjaśnienie, czy taka umowa 
serwisowa zostanie podpisana wraz z umową w przedmiocie najmu kombajnów, a także, czy 
jej projekt zostanie wcześniej przedstawiony Wykonawcy do zaopiniowania.” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający w § 10 ust. 14 projektu umowy wskazuje, iż będzie to odrębna umowa. 
Zamawiający zawrze umowę po uprzednim przedstawieniu Wykonawcy projektu umowy do 
zaopiniowania. 
 
 
Pytanie nr 22 
 
„5. Zwracamy się o modyfikację § 13 projektu umowy w ten sposób, aby oświadczenie  
o wyrażeniu zgody na publikację, było składane przez obydwie strony umowy, w przypadku, 
gdy Wykonawca lub jego podmiot dominujący również jest spółką publiczną.” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 



 

 
 
 

 
Pytanie nr 23 
 
„6. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 4n: 
n) Szerokość stołu załadowczego regulowana w zakresie (4700-5200) mm +-2% 
Pytanie- Jaki rodzaj regulacji dopuszcza zamawiający? 
Pytanie- Czy zamawiający dopuszcza regulację poprzez zabudowę poszerzeń? 
Pytanie- Czy regulacja w zakresie większym niż przewiduje SIWZ np.: 4600-5600 mm będzie 
spełnieniem wymagań czy zamawiający dopuszcza tylko 2% tolerancję?” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 4 „Wymagania techniczne dla każdego 
kombajnu” nie wskazuje metod regulacji poszerzeń stołu załadowczego. 
 
 
Pytanie nr 24 
 
„7. Załacznik nr 1 do SIWZ pkt 4p: 
p) uchwyty nożowe wyposażone w tuleje przystosowane do zastosowania noży urabiających 
stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.: 
1.) Nóż obrotowy jednostopniowy Ø22/146/70/58/38 z zabezpieczeniem tuleja typu C. 
2.) Nóż obrotowy jednostopniowy Ø25/146/70/58/38 z zabezpieczeniem tuleja typu C. 
Pytanie- Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innych rozwiązań technicznych zamiast 
wyposażenia uchwytów nożowych w tuleje?” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 25 
 
„8. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 5a: 
a) system zraszania z kurtyną powietrzno-wodną zapobiegającą wybuchowi pyłu 

węglowego podczas urabiania, wraz ze sprężarką o wydajności zapewniającej zasilanie 
układu powietrzno wodnego kombajnu. 

Pytanie- Czy zamawiający wymaga przedstawienia protokołu z badań potwierdzających 
skuteczność gaszenia iskier przeprowadzony przez jednostkę notyfikowaną? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wymaga przedstawienia protokołu z badań potwierdzających skuteczność 
gaszenia iskier przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną. 
 
Pytanie nr 26 
 
„9. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5c: 
b) zabudowa na kombajnie stację podwyższania ciśnienia wody, 
Pytanie- Czy zamawiający dopuszcza zabudowę stacji podwyższania ciśnienia wody poza 
kombajnem” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



 

 
 
 

 
 
Pytanie nr 27 
 
„12. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5f 
f) dodatkowe mobilne wyłączniki awaryjne. 
Pytanie- Prosimy o sprecyzowanie na czym dokładnie ma polegać mobilność wyłączników 
awaryjnych?. 
Pytanie- Ile dodatkowych mobilnych wyłączników awaryjnych zamawiający wymaga? 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 5 j: 
j) podwójną podporę tylną poprawiającą stabilizację maszyny podczas urabiania. 
Pytanie- Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innych rozwiązań technicznych 
poprawiających stabilizację maszyny podczas urabiania zamiast zastosowania podwójnej 
podpory tylnej? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Zamawiający nie precyzuje typu i ilości wyłączników mobilnych. Mobilność wyłącznika 
polega na możliwości przemieszczenia wyłącznika przez obsługę kombajnu podczas 
wykonywania prac np. konserwacyjnych, serwisowych lub innych zapewniając w przypadku 
zagrożenia możliwość awaryjnego wyłączenia.  
Zamawiający wymaga zastosowania podwójnej podpory tylnej jednak dopuszcza inne 
dodatkowe rozwiązania techniczne poprawiające stabilizację maszyny podczas urabiania. 
 
 
Pytanie nr 28 
 
„XVII. 2, Załącznik nr 1 pkt 3.b), § 2 ust. 2 projektu umowy. 
Pytanie: czy przesunięcie terminów określone w pkt XVII. 2 SIWZ, pkt 3.b) Załącznika nr 1 
dotyczy tylko przesunięcia terminu do przodu? Czy Zamawiający dokona powiadomienia  
w formie pisemnej?”  
 
Pytanie nr 29 
 
„§ 4 ust. 2. Projektu umowy 
Pytanie: 1. jakie sytuacje będą przez Zamawiającego kwalifikowane pod pojęciem  
„zmian harmonogramu robót przygotowawczych”? 
2. czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie § 4 ust. 2 o poniższy zapis:  
 
„W przypadku skorzystania z tego prawa, Zamawiający pisemnie powiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę co najmniej na 30 dni przed planowanym skróceniem okresu najmu”.” 
 
Pytanie nr 30 
 
„Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 8. „Przewidywany termin dostawy oraz rozpoczęcia najmu"  
Pytanie: 
- W jakim terminie zamawiający przewidział podpisanie umowy? 
- Czy w przypadku przedłużenia procedury a tym samym przesunięcia terminu podpisania 

umowy będzie skorygowany termin dostawy? 
 

Zamawiający podając „Przewidywaną datę dostawy kombajnów jako „do dnia 

01.03.2013 r." oraz „Przewidywaną datę rozpoczęcia najmu na 22.03.2013 r." powinien 

również określić przewidywany termin podpisania umowy albo podać termin dostawy 



 

 
 
 

kombajnów w zależności od terminu podpisania umowy. Biorąc pod uwagę „Termin 

składania ofert", terminy wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych, które muszą być 

zachowane, na dostarczenie kombajnu pozostaje niespełna 2 miesiące. Znając cykl 

produkcji takiej maszyny zachodzi podejrzenie, że wykonawca jest już wytypowany. 

Świadczyć o tym mogą również niektóre zapisy „OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA", na 

podstawie, których można z dużym prawdopodobieństwem wytypować przyszłego 

wykonawcę. 
Powyższe zapisy zamawiającego naruszają Art.7.ust.l ustawy PZP, 

Mając interes prawny polegający na chęci złożenia w w/wym. postępowaniu oferty 
konkurencyjnej wnosimy o stosowną modyfikację zapisów SIWZ” 
 
Pytanie nr 31 
 
„1. Prosimy o wyjaśnienie, czy zgodnie z treścią § 2 ust. 2 projektu umowy, przysługujące 
Zamawiającemu prawo do zmiany terminu dostawy i rozpoczęcia najmu, dotyczy 
przyspieszenia tego terminu, czy też jego opóźnienia. Prosimy również o informację, czego 
dotyczy harmonogram robót przygotowawczych, tj. w szczególności jakich robót i jaki jest 
związek tego dokumentu z najmem kombajnów. W przypadku uzasadnienia i wykazania tego 
związku proponujemy, aby ten harmonogram stanowił załącznik do umowy.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28, 29, 30, 31: 
 
Zamawiający w związku z otrzymanymi zapytaniami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:  
 
 

a) Str 2 SIWZ TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
przed zmianą było: 
„Przez okres 36 miesięcy w latach 2013-2016, od dnia odbioru kombajnów na dole Zakładu 
Górniczego Sobieski. 

(Przewidywany termin dostawy kombajnów do dnia 01.03.2013 r., przewidywana data 
rozpoczęcia najmu 22.03.2013 r.)” 
 
po zmianie jest: 
Przez okres 36 miesięcy w latach 2013-2016, od dnia odbioru kombajnów na dole Zakładu 
Górniczego Sobieski. 

 
b) SEKCJA XVII, pkt. 2 SIWZ – Dopuszczalne zmiany w umowie 

przed zmianą było: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 
projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, polegających na przesunięciu 
dostawy i rozpoczęcia terminu najmu kombajnu z 30 dniowym wcześniejszym 
powiadomieniem Wykonawcy z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. 
Przesunięcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyć okresu  
30 dób. 
 
po zmianie jest: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminów, o których mowa  
w § 2 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, polegających  
na opóźnieniu dostawy i rozpoczęcia terminu najmu kombajnu z 15 dniowym wcześniejszym 
powiadomieniem Wykonawcy z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. 
Przesunięcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyć okresu 15 dób. 



 

 
 
 

 
c) Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. 3b). 

 
przed zmianą było: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy kombajnów o okres 
nieprzekraczający 30 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego, w przypadku zmiany 
harmonogramu robót przygotowawczych. 

Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy powiadomić Wykonawcę 
minimum na 30 dni naprzód licząc od terminu dostawy. 

 
po zmianie jest: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia terminu dostawy kombajnów o okres 
nieprzekraczający 15 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego. 

Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy pisemnie powiadomić 
Wykonawcę minimum na 15 dni naprzód licząc od terminu dostawy pierwotnie ustalonego. 

 
d) Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 8. 

 
przed zmianą było: 
„Przewidywany termin dostawy oraz rozpoczęcia najmu: 
 

Przedmiot 
zamówienia 

Miejsce 
dostawy 

kombajnów 

Przewidywana 
data dostawy 
kombajnów 

Przewidywana 
data 

rozpoczęcia 
najmu 

Okres 
najmu 

Najem dwóch 
wysokowydajnych 

kombajnów 
chodnikowych 

Zakład 
Górniczy 
Sobieski 

Do dnia 
01.03.2013 r. 

22.03.2013 r. 
1096 
dób tj. 

36 m-cy 

 
po zmianie jest: 
Okres najmu:  
 

Przedmiot zamówienia 
Miejsce 
dostawy 

kombajnów 
Okres najmu 

Najem dwóch 
wysokowydajnych 

kombajnów 
chodnikowych 

Zakład 
Górniczy 
Sobieski 

1096 dób tj. 
36 m-cy 

 

e) Załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia  „WYKAZ SPEŁNIANIA ISTOTNYCH DLA 

ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW, pkt. 1b).” 

przed zmianą było: 

1. Warunki oraz zakres dostawy i najmu. 

b) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy 
kombajnów o okres nie przekraczający 30 dób licząc od 
terminu pierwotnie ustalonego, w przypadku zmiany 
harmonogramu robót przygotowawczych. 
Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy 
powiadomić Wykonawcę minimum na 30 dni naprzód licząc od 
terminu dostawy, 

TAK  

 



 

 
 
 

po zmianie jest: 

1. Warunki oraz zakres dostawy i najmu. 

b) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia terminu 
dostawy kombajnów o okres nieprzekraczający 15 dób licząc 
od terminu pierwotnie ustalonego. 

Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy 
pisemnie powiadomić Wykonawcę minimum na 15 dni naprzód 
licząc od terminu dostawy pierwotnie ustalonego. 

TAK  

 
 

f) Załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia  „WYKAZ SPEŁNIANIA ISTOTNYCH DLA 

ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW, pkt. 7.” 

przed zmianą było: 

7. Przewidywany termin dostawy i najmu. 

a) Przewidywana data dostawy każdego kombajnu 
Do dnia  

01.03.2013 r. 
 

b) Przewidywana data rozpoczęcia najmu każdego kombajnu 22.03.2013 r.  

c) Okres najmu każdego kombajnu 
1096 dób  

tj. 36 miesięcy 
 

d) Miejsce dostawy każdego kombajnu 
Zakład Górniczy 

Sobieski 
 

 
po zmianie jest: 

7. Okres najmu. 

a) Okres najmu każdego kombajnu 
1096 dób  

tj. 36 miesięcy 
 

b) Miejsce dostawy każdego kombajnu 
Zakład Górniczy 

Sobieski 
 

 
 

g) Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy”, pkt. II Termin realizacji zamówienia. 

 
przed zmianą było: 
„Przez okres 36 miesięcy w latach 2013-2016, od dnia odbioru kombajnów na dole Zakładu 
Górniczego Sobieski. 

(Przewidywany termin dostawy kombajnów do dnia 01.03.2013 r., przewidywana data 
rozpoczęcia najmu 22.03.2013 r.)” 
 
po zmianie jest: 
Przez okres 36 miesięcy w latach 2013-2016, od dnia odbioru kombajnów na dole Zakładu 
Górniczego Sobieski. 

 
h) Załącznik nr 7 do SIWZ „Projekt umowy” § 2 . 

 
przed zmianą było: 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko, w terminie  
do dnia ........................... 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy i rozpoczęcia najmu 
przedmiotu umowy o okres nie przekraczający 30 dób licząc od terminu pierwotnie 
ustalonego, w przypadku zmiany harmonogramu robót przygotowawczych. 
Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy powiadomić Wykonawcę 
minimum na 30 dni naprzód licząc od terminu dostawy. 

 



 

 
 
 

po zmianie jest: 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko, w terminie  
do 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ..................... 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia terminu dostawy kombajnów o okres 
nieprzekraczający 15 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego. 

Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy pisemnie powiadomić 
Wykonawcę minimum na 15 dni naprzód licząc od terminu dostawy pierwotnie 
ustalonego. 

 
 
Pytanie nr 32 
 
„§ 4 ust. 4  projektu umowy 
Pytanie: Jak należy rozumieć zapis, wskazujący, iż realizacja najmu kombajnów odbędzie 
się na podstawie odrębnego, pisemnego zamówienia ? Zadaniem Wykonawcy zapis ust. 4 
wymaga usunięcia.” 
 
  
Pytanie nr 33 
 
„2. Zwracamy się o wyjaśnienie, jak należy interpretować § 4 ust. 4 projektu umowy,  
tj. w szczególności, czy do rozpoczęcia najmu, oprócz podpisania umowy i protokołu odbioru 
technicznego, niezbędne jest również złożenie przez Zamawiającego zamówienia?  
Jeżeli tak, prosimy o przygotowanie wzoru takiego zamówienia, ewentualnie o wskazanie 
elementów, które ma zawierać.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 32 i 33: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Zamówienie, o którym mowa w § 4 ust. 4 projektu umowy wynika z uregulowań 
obowiązujących u Zamawiającego. 
Termin rozpoczęcia i okres najmu, warunki płatności określone w przedmiotowym 
zamówieniu będą zgodne (tożsame) z zapisami obowiązującej umowy. 
 
Pytanie nr 34 
 
„XII. 3.3. oraz 3.8. 
W pkt 3.3. Zamawiający wymaga potwierdzania „za zgodność z oryginałem” przez osoby 
uprawione do reprezentacji,  zaś w pkt 3.8. wymaga, aby wszystkie strony formularza 
ofertowego podpisane były przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli  
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.”  
Pytanie: czy Zamawiający dopuszcza modyfikację pkt 3.3., w ten sposób, iż „za zgodność  
z oryginałem” poświadczać może również osoba umocowana przez Wykonawcę na 
podstawie stosownego pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy?” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Zgodnie z zapisem sekcji XII. pkt. 3.9 „Umocowanie do podpisania oferty winno być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.”  
 



 

 
 
 

Pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania mocodawcy, w zakresie określonym  
w pełnomocnictwie. 
 
W związku z powyższym kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” 
zgodnie z zapisem sekcji XII. pkt. 3.3 SIWZ mają być podpisane przez osoby umocowane do 
składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 35 
 
„§ 6 ust. 1 oraz 2 projektu umowy.  
Zdaniem Wykonawcy zapis ust. 1 oraz ust. 2 są sprzeczne w zakresie terminu płatności na 
rzecz Wykonawcy. W ust. 1 termin 60 dni liczony jest od końca miesiąca, w którym 
wykonano najem, zaś w ust. 2 w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury, która zgodnie z 
ust. 1 nie może być wystawiona wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu płatności.  
Pytanie:  który z opisanych powyżej terminów płatności jest dla Zamawiającego wiążący?” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający w związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zmienia treść § 6 ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ „Projekt UMOWY”  
 
przed zmianą było: 
„Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty doręczenia mu prawidłowo 

wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.  
(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej: 
Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej 
faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.)” 
 

po zmianie jest: 
Płatności będą realizowane przelewem, zgodnie z terminem płatności określonym w ust. 1, 
na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 
 
 
Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
dokonuje następujących zmian w treści SIWZ 
 
1. Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy”  sekcja I. CENA (tabela cenowa) 

 
przed zmianą było: 

I. CENA 

Przedmiot zamówienia, 
wyszczególnienie 

Ilo 
ść 

sztuk 

Jednostka 
miary 
najmu 

Ilość dób 
(okres 
najmu) 

Cena 
jednostkowa 
netto [zł/dobę 

za sztukę] 

Cena netto 
oferty [zł] [ilość 

sztuk*ilość 
dób*cena jedn. 

netto] 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 

[%] 

Cena brutto 
oferty [zł] 

1 2 3 4 5 6 (2*4*5) 7 8 (6 + VAT) 

 
Najem 2 sztuk 

wysokowydajnych 
kombajnów chodnikowych  

 
typu ………………….. 

 

2 doba 1096 ………… zł …….… zł 23 % …………… zł 

 

 
Cena brutto oferty (słownie złotych): 

…………………………………………………………………… 
 



 

 
 
 

 

po zmianie jest: 

I. CENA 

Lp. 
Przedmiot zamówienia, 

wyszczególnienie 

 
 

Typ 
kombaj 

nów  
(nr 1 i nr 2) 

Jednostka 
miary 
najmu 

Ilość dób 
(okres 
najmu) 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł/dobę] 

Cena netto 
oferty [zł]  

Stawka 
podatku 

VAT 
zastoso
wana do 
obliczeni

a ceny 
brutto 

[%] 

Cena brutto 
oferty [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 (5*6) 8 9 (7 + VAT) 

1 

 
Najem 
wysokowydajnego 
kombajnu 
chodnikowego  
nr 1 
 

 …………. 

doba 1096 ………… zł …….… zł 23 % …………… zł 

2 

 
Najem 
wysokowydajnego 
kombajnu 
chodnikowego  
nr 2 
 

doba 1096 ………… zł …….… zł 23% …………… zł 

 
 

Łączna cena oferty (poz. 1÷2) 
 

 
…….… zł 

23% 
 

…….… zł 

 

 
Cena brutto oferty (słownie złotych): 

…………………………………………………………………… 
 
2. § 5 ust. 1 załącznika nr 7 do SIWZ „Projekt UMOWY”  
 

przed zmianą było: 

Zamawiający będzie płacić Wykonawcy za najem każdego kombajnu stały czynsz najmu 
w wysokości netto ….……...............… zł/dobę. 

 

po zmianie jest: 

Zamawiający będzie płacić Wykonawcy za najem kombajnu stały czynsz najmu w wysokości  

a) kombajn nr 1 netto….……........zł/dobę (słownie złotych:………………………../100) 

b) kombajn nr 2 netto….……........zł/dobę (słownie złotych:………………………../100) 

Podstawą do naliczania kary umownej w § 12. ust.1 lit a) jest uśredniona wartość netto 
czynszu najmu za dobę obliczona w następujący sposób: 

(wartość netto czynszu najmu za dobę kombajnu nr 1 + wartość netto czynszu najmu za 
dobę kombajnu nr 2), co stanowi kwotę netto….……........zł (słownie 
złotych:………………………../100) 
 
3. § 12 ust. 1 lit a) załącznika nr 7 do SIWZ „Projekt UMOWY” 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
przed zmianą było 

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu w stosunku do terminu określonego w §2. 
ust.1 przedmiotu umowy lub dokumentów wymienionych w §7. ust. 1 pkt 2)                        
w wysokości czynszu najmu za 3 doby netto według § 5. ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w §5. ust. 3. 

 
po zmianie jest 

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu w stosunku do terminu określonego w §2. 
ust.1 przedmiotu umowy lub dokumentów wymienionych w §7. ust. 1 pkt 2)                        
w wysokości trzykrotności uśrednionej wartości czynszu najmu netto za dobę 
ustalonej w § 5. ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty 
netto określonej w §5. ust. 3. 

 
 

Zamawiający w celu usprawnienia sporządzenia przez Wykonawców oferty, poniżej 
zamieszcza załączniki wymagane do złożenia w ofercie oraz projekt umowy.  
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Załącznik nr 1a do SIWZ „Wykaz istotnych dla Zamawiającego Wymagań               

i paramertrów.” z uwzględnionymi zmianami 
Załącznik nr 2 – Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” z uwzględnionymi zmianami. 
Załącznik nr 3 – Załącznik nr 7 do SIWZ „Projekt UMOWY” z uwzględnionymi zmianami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Załącznik nr 1 do wyjaśnień SIWZ z dnia 13.12.2012r. 
Załącznik nr 1a do SIWZ z uwzględnionymi zmianami.  

 

WYKAZ SPEŁNIANIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW 

 

Typ dwóch wysokowydajnych kombajnów chodnikowych: ......................................................  
Producent................................................................................................................................  
 

L.p. Opis 
Wymagane 

przez 
Zamawiającego 

Oferowane  
(wpisać spełnia / 
nie spełnia lub  

wartość parametru 

1. Warunki oraz zakres dostawy i najmu. 

a) 
Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko dostarczenie 
oraz odbiór po zakończeniu najmu każdego kombajnu przy 
użyciu własnych środków transportowych i załadowczych. 

TAK  

b) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia terminu 
dostawy kombajnów o okres nieprzekraczający 15 dób licząc 
od terminu pierwotnie ustalonego. 
Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy 
pisemnie powiadomić Wykonawcę minimum na 15 dni 
naprzód licząc od terminu dostawy pierwotnie ustalonego. 

TAK  

c) 

termin rozpoczęcia najmu dla każdego kombajnu liczony 
będzie od dnia technicznego odbioru kombajnu w miejscu 
pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone 
stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu 
Stron umowy. 
Odbiór techniczny nie może nastąpić później niż 21 dni od 
terminu zakończenia całości dostawy. 
Nie dokonanie odbioru z winy Zamawiającego w terminie 21 
dni od daty zakończenia dostawy skutkować będzie 
rozpoczęciem najmu od następnego dnia po upływie tego 
terminu, 

TAK  

d) 

Przedmiotem najmu jest: 

wysokowydajny kombajn chodnikowy wraz z system 

monitoringu i transmisji danych pomiarowych, 
2 kpl  

wyprawka (nie podlegająca zwrotowi): 2 kpl.  

tuleje nożowe, 40 szt.  

wkłady do wszystkich zastosowanych filtrów (wodnych, 
olejowych), 

2 kpl  

dysze układu zraszającego, 100 szt.  

podstawowe uszczelnienia wodne, 2 kpl.  

przewody hydrauliczne po jednym z każdego rodzaju, 2 kpl.  

komplet narzędzi (branża elektryczna) umożliwiających prace 
łączeniowe i konserwacyjne przy stacji kompaktowej, 

8 kpl.  

komplet narzędzi (branża mechaniczna) umożliwiających 
prace montażowe i konserwacyjne kombajnu, 

2 kpl.  

narzędzie do wymiany noży głowicy urabiającej, 8 szt.  

narzędzie do wymiany tulei uchwytów nożowych. 2 szt.  

2. Wymagania techniczne dla każdego kombajnu. 

a) 
maksymalna wysokość urabiania z jednego ustawienia 
pozycji, 

min 4800 mm 
Podać wartość 

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

b) 
maksymalna szerokość urabiania z jednego ustawienia 
pozycji, 

min 7000 mm 
Podać wartość 

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

c) możliwość urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie 100 MPa 
Podać wartość 

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

d) możliwość pokonywania wzniesień: nachylenie podłużne, do +/- 18
0
 

Podać wartość 
.................. 

e) możliwość pracy przy nachyleniu poprzecznym do +/- 5
0
 

Podać wartość 
.................. 

f) maksymalne podcięcie spągu, min. 200 mm 
Podać wartość 

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



 

 
 
 

g) długość kombajnu, max. 11000 mm 
Podać wartość 

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

h) 
wysokość kombajnu wraz z pomostem i podnośnikiem 
stropnic, 

max. 2900mm 
Podać wartość 

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

i) nacisk na spąg, max. 0,14MPa 
Podać wartość 

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

j) moc silnika organu, min. 200 kW 
Podać wartość 

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

k) wydajność podawarki, min. 300 m
3
/h 

Podać wartość 
.................. 

l) siła uciągu każdej z gąsienic, min. 350 kN 
Podać wartość 

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

m) napięcie zasilania, 1000V 
Podać wartość 

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

n) szerokość stołu załadowczego regulowana w zakresie 
(4700-5200)mm 

±2% 
Podać wartość 

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

o) 

kombajn musi być przystosowany i dopuszczony do pracy  
w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach 
ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu 
węglowego, 

TAK  

p) 

uchwyty nożowe wyposażone w tuleje , przystosowane do 
zastosowania noży urabiających stosowanych w Zakładach 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A: 
1.) Nóż obrotowy jednostopniowy Ø22/146/70/58/38  
z zabezpieczeniem tuleją typu C. 

2.) Nóż obrotowy jednostopniowy Ø25/146/70/58/38  
z zabezpieczeniem tuleją typu C. 

TAK  

3. Wyposażenie każdego kombajnu, jakie musi posiadać: 

a) 

system zraszania z kurtyną powietrzno- wodną zapobiegającą 
wybuchowi pyłu węglowego podczas urabiania, wraz ze 
sprężarką o wydajności zapewniającej zasilanie układu 
powietrzno wodnego kombajnu 

TAK  

b) opcjonalne zraszanie zanożowe, TAK  

c) 
zabudowaną na kombajnie stację podwyższania ciśnienia 
wody, 

TAK  

d) 
Możliwość zabudowy i współpracy z radiowo sterowanym 
urządzeniem wiercąco-kotwiącym, 

TAK  

e) 
skrzynię aparatury elektrycznej przystosowaną do sterowania 
radiowego – bezprzewodowego urządzeniem wiercąco 
kotwiącym, 

TAK  

f) dodatkowe mobilne wyłączniki awaryjne, TAK  

g) 
system zraszania zapobiegający zapłonowi nadzorowany  
za pomocą sterownika PLC, 

TAK  

h) hydrauliczny podnośnik obudowy, TAK  

i) 
hydraulicznie rozkładane pomosty robocze do montażu 
obudowy i innych czynności w górnej części wyrobiska, 

TAK  

j) 
podwójną podporę tylną poprawiającą stabilizację maszyny 
podczas urabiania, 

TAK  

k) 
urządzenie gaśnicze zabudowane na kombajnie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

TAK  

l) układ centralnego smarowania, TAK  

m) 

System wizualizacji położenia głowicy urabiającej 
umożliwiający kontrolę profilu urabiania w przypadku 
znacznego ograniczenia widoczności w wyniku zapylenia czy 
zamglenia strefy przodkowej z wyświetlaczem LCD, 
wyposażony w monitor przekątnej minimum 10 cali z 
możliwością diagnostyki systemów kombajnu w czasie 
rzeczywistym (minimalne wymagania wyświetlanych 
informacji: czasy pracy zainstalowanych silników, prądy oraz 
temperatury silników, stany zabezpieczeń zainstalowanych 
silników, parametry pracy układu wodnego, hydraulicznego, 
obecność napięć sterowniczych, stan wyłączników 
awaryjnych), 
 

TAK  

n) 
system monitoringu podstawowych parametrów pracy z 
możliwością przesyłu danych na powierzchnię do istniejącego 

TAK  



 

 
 
 

systemu kopalnianego, (minimalne wymagania przesyłanych 
informacji: czasy pracy zainstalowanych silników, prądy oraz 
temperatury silników, parametry pracy układu wodnego, 
hydraulicznego), 

o) 
trudnościeralne pokrycia urządzenia załadowczego i 
przenośnika zgrzebłowego (min 50 HRC), 

TAK  

p) 
przyłącze do jednoczesnego zasilenia co najmniej dwóch 
urządzeń małej mechanizacji, 

TAK  

q) chłodzenie silnika organu – wodne, TAK  

r) reflektory z technologią LED, TAK  

s) 
sygnalizator optyczny i akustyczny podczas jazdy kombajnu 
do tyłu, 

TAK  

t) 

stanowisko pomocnika kombajnisty wraz z układem 
sterowania organu urabiającego, umożliwiającego 
pomocnikowi kombajnisty wykonanie prac związanych z 
wycięciem przeciwległej strony wyrobiska w stosunku do 
stanowiska kombajnisty, 

TAK  

u) 
uchwyt mocujący do kombajnu podawarkę taśmową SIGMA 
PTB BOA, będącą w posiadaniu Zamawiającego, 

TAK  

v) dodatkowy uchwyt stropnicy dla obudowy ŁPrw26, TAK  

w) przewód zasilający kombajn w wodę o długości 50 m. TAK  

4. Dodatkowe wymagania dla każdego kombajnu 

a) 
możliwość drążenia wyrobisk o wymiarze obudowy od ŁP 9  
do ŁP 14 

TAK  

b) 
konstrukcja kombajnu musi eliminować prowadzenie prac 
spawalniczych przy montażu, demontażu i eksploatacji 

TAK  

c) 
wszystkie dostarczone elementy konstrukcji stalowej 
kombajnu mają być zabezpieczone antykorozyjnie (wg 
warunków technicznych producenta),  

TAK  

d) kombajn nie może być prototypem, TAK  

e) 
kombajn musi być wyposażony w noże urabiające, oleje  
i smary niezbędne do uruchomienia kombajnu. 

TAK  

f) 
Kombajn musi być dostosowany do wymogów postanowień 
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE 

TAK  

g) 

podczas odbioru kombajnu przeprowadzone zostaną próby 
ruchowe na stanowisku prób wydajności zraszania, kontroli 
przepływów zgodnie z instrukcją użytkowania kombajnu 
chodnikowego 

TAK  

h) 
wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia z zakresu 
użytkowania i obsługi dla każdego kombajnu dla minimum  
15 osób, którego koszt wliczony jest w cenę oferty 

TAK  

5. Wymagana dokumentacja dla każdego kombajnu, przedstawiona wraz z ofertą: 

 

skrócony opis techniczny zawierający: 
-charakterystykę techniczną, 
-opis budowy, konstrukcji, zasady działania poszczególnych 
podzespołów, 
-schematy ideowe układów mechanicznych, elektrycznych, 
hydraulicznych, zraszania, 
-rysunki podstawowych podzespołów przedstawiających 
wymiary gabarytowe i ich masy. 
-wykaz stosowanych typów oraz ilości olejów i smarów,  
z podaniem częstotliwości ich wymiany 

TAK  

6. Gwarancja i serwis każdego kombajnu 

a) 

okres gwarancji: minimum 24 miesiące, licząc od dnia odbioru 

technicznego, po zmontowaniu na dole kopalni i podpisaniu 
protokołu odbioru technicznego 

TAK 
Podać okres 
.................. 

b) 

z gwarancji wyłączone są następujące części i materiały 
eksploatacyjne: noże urabiające i ich zabezpieczenia, 
uszczelki przewodów hydraulicznych, filtry, dysze, śruby, 
podkładki, sworznie, bezpieczniki, żarówki, elementy ze szkła, 
zawory, tuleje, sworznie rozprężne, płyty rozdziału wody, 
złączki hydrauliczne. 

TAK  

c) 
dla niżej wymienionych części szybkozużywających się 
Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 9 miesięcy: 
- tuleje w uchwytach nożowych, 

TAK 
Podać okres 
.................. 



 

 
 
 

- uchwyty nożowe, 
- płyty ścierne stołu i podajnika, 
- łańcuch podajnika ze zgrzebłami, 
- gwiazdy zwrotne i napędowe podajnika, 
- prowadnice podajnika, 
- przewody hydrauliczne, 
- zespół gąsienic. 

d) 

Wykonawca zobowiązuje się do następujących świadczeń na 
rzecz Zamawiającego: 
- wliczonego w cenę oferty wykonywania czynności 
serwisowych dla czynności objętych obowiązkami 
gwarancyjnymi, 
- płatnego wykonywania czynności serwisowych dla czynności 
nie objętych obowiązkami gwarancyjnymi, 
- wykonawca zapewnia, że działania zmierzające do usunięcia 

wad kombajnu muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 

8 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego. 

TAK  

e) 

osoby serwisu, które będą wykonywać czynności gwarancyjne  
i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy 
w warunkach podziemnego zakładu górniczego 
wydobywającego węgiel kamienny, aktualne badania 
okresowe, aktualne szkolenie BHP, przeszkolenie z zakresu 
użytkowania aparatów ucieczkowych oraz wymagane 
ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy 
wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia. 

TAK  

7. Okres najmu. 

a) Okres najmu każdego kombajnu 
1096 dób  

tj. 36 miesięcy 
 

b) Miejsce dostawy każdego kombajnu 
Zakład Górniczy 

Sobieski 
 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Załącznik nr 2 do wyjaśnień SIWZ z dnia 13.12.2012r. 
Załącznik nr 2 do SIWZ z uwzględnionymi zmianami.  

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
…….…………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

     …………………., dnia …………. 
      (miejscowość) 

 
Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie: 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów: 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
NIP 
.................................................................................................................................................. 
 
REGON 
.......................................................................................................................................... 
 
Nr konta bankowego .................................................................................................................. 
 
telefon 
............................................................................................................................................. 
 
fax 
................................................................................................................................................... 
 
e-mail ......................................................................................................................................... 
 
Adres internetowy (URL) 
............................................................................................................. 
 
Zamawiający:  Południowy Koncern Węglowy S.A.  

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 

O F E R T A 
 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  

(Sprawa 63/2012/EEZP/MN) na: 
 

„Najem 2 sztuk wysokowydajnych kombajnów chodnikowych dla Południowego 

Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski” 

 



 

 
 
 

 
 

I. CENA 

Lp. 
Przedmiot zamówienia, 

wyszczególnienie 

 
 

Typ 
kombaj 

nów  
(nr 1 i nr 2) 

Jednostka 
miary 
najmu 

Ilość dób 
(okres 
najmu) 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł/dobę] 

Cena netto 
oferty [zł]  

Stawka 
podatku 

VAT 
zastoso
wana do 
obliczeni

a ceny 
brutto 

[%] 

Cena brutto 
oferty [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 (5*6) 8 9 (7 + VAT) 

1 

 
Najem 

wysokowydajnego 
kombajnu 

chodnikowego  
nr 1 

 
 …………. 

doba 1096 ………… zł …….… zł 23 % …………… zł 

2 

 
Najem 

wysokowydajnego 
kombajnu 

chodnikowego  
nr 2 

 

doba 1096 ………… zł …….… zł 23% …………… zł 

 
 

Łączna cena oferty (poz. 1÷2) 
 

 
…….… zł 

23% 
 

…….… zł 

 

 
Cena brutto oferty (słownie złotych): 

…………………………………………………………………… 
 

UWAGA: 
 
Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. 
koszty: 
a) dostarczenia każdego kombajnu do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami, 
b) dokonania przez Wykonawcę na swój koszt i ryzyko dostarczenie oraz odbiór po 

zakończeniu najmu każdego kombajnu przy użyciu własnych środków transportowych  
i załadowczych, 

c) dokonania montażu i uruchomienia każdego kombajnu w miejscu jego pracy pod ziemią  
u Zamawiającego oraz dokonania ich odbioru technicznego, 

d) prowadzenia dla każdego kombajnu serwisu gwarancyjnego w okresie obowiązywania 
gwarancji, 

e) demontażu każdego kombajnu po zakończonym okresie najmu. 
 

II. TERMIN   REALIZACJI   ZAMÓWIENIA: 

Przez okres 36 miesięcy w latach 2013-2016, od dnia odbioru kombajnów na dole 
Zakładu Górniczego Sobieski. 

 
III. WARUNKI   PŁATNOŚCI: 

 

1. Zamawiający płacił będzie Wykonawcy czynsz w okresach miesięcznych, w terminie 60 
dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym faktura będzie 
wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.  

 



 

 
 
 

2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern 
Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37. 

 
IV. GWARANCJA: 

Na każdy z kombajnów udzielamy …….. 
* miesiące gwarancji, licząc od dnia odbioru 

technicznego, po zamontowaniu na dole kopalni i podpisaniu protokołu odbioru 
technicznego. 
 
Z gwarancji wyłączone są następujące części i materiały eksploatacyjne: noże urabiające  
i ich zabezpieczenia, uszczelki przewodów hydraulicznych, filtry, dysze, śruby, podkładki, 
sworznie, bezpieczniki, żarówki, elementy ze szkła, zawory, tuleje, sworznie rozprężne, 
płyty rozdziału wody, złączki hydrauliczne. 
 
Dla niżej wymienionych części szybkozużywających się udzielamy gwarancji na okres 

...........
* 
miesięcy: 

 tuleje w uchwytach nożowych, 

 uchwyty nożowe, 

 płyty ścierne stołu i podajnika, 

 łańcuch podajnika ze zgrzebłami, 

 gwiazdy zwrotne i napędowe podajnika, 

 prowadnice podajnika, 

 przewody hydrauliczne, 

 zespół gąsienic. 
 

*-minimalny okres gwarancji Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” 
 

V. OŚWIADCZENIA   WYKONAWCY: 

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt 
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /* 

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do 
koperty wewnętrznej:  

…………………………………………………………………….……/* 

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić 

 

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie ………………………………… złotych zostało 
wniesione w dniu……………….w formie……………………………………… 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

VI. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU NAJMU:  

Wartość kombajnu nr 1 Wykonawca określa na kwotę ………………………….zł (netto) 

Wartość kombajnu nr 2 Wykonawca określa na kwotę ………………………….zł (netto) 

 
 
 

…………………………………………………………… 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Załącznik nr 3 do wyjaśnień SIWZ z dnia 13.12.2012r.  
Załącznik nr 7 do SIWZ z uwzględnionymi zmianami.  

P R O J E K T  U M O W Y 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
UMOWA 

 

zawarta w Jaworznie dnia …………… r. pomiędzy: 
 

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie, 

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, 

NIP 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 - Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony 352 040 780,00 zł, zwanym dalej 
„Zamawiającym” i reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………….…………- ………………………..……….……………. 

2. …………………………………….………………- ………………………………………………. 

a firmą: 
 

nazwa: ………………………………………… z siedzibą w 
………………………………………… 
adres: 
……………………………………………………………………………………………….……… 
NIP…………….…, REGON ………….……….., nr KRS ………….……, Sąd 
…………………….., 

kapitał zakładowy:………………………………zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną 
przez: 
 

………………………………………………..……… - ……………………………………………….. 

Umowa została zawarta na podstawie: 

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem 2 sztuk wysokowydajnych 
kombajnów chodnikowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu 
Górniczego Sobieski” – sprawa nr 63/2012/EEZP/MN. 

2. Oferty Wykonawcy z dnia ………………….. r. 

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr …………………z dnia ……………………….. 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 
Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w najem 2 kombajny chodnikowe typu  ........... , 
zgodnie ze szczegółową specyfikacją przedstawioną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
zwanych dalej „przedmiotem umowy”. 
 

§ 2. 
Termin dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko, w terminie  
do 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ..................... 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia terminu dostawy kombajnów o okres 
nieprzekraczający 15 dób licząc od terminu pierwotnie ustalonego. 



 

 
 
 

Zamawiający zobowiązany jest o zmianie terminu dostawy pisemnie powiadomić 
Wykonawcę minimum na 15 dni naprzód licząc od terminu dostawy pierwotnie 
ustalonego. 

§ 3.  

Dostawa i odbiór kombajnu 

1. O przygotowaniu przedmiotu umowy do dostarczenia Zamawiającemu Wykonawca 
zobowiązuje się zawiadomić go z 3-dniowym wyprzedzeniem, a przed jego dostawą 
przeprowadzone zostaną próby ruchowe i odbiór przedmiotu umowy u Wykonawcy. 

2. Podczas odbioru przedmiotu umowy u Wykonawcy przeprowadzone zostaną próby 
ruchowe na stanowisku prób wydajności zraszania, kontroli przepływów zgodnie z 
instrukcją użytkowania kombajnu. 

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę na swój 
koszt i ryzyko przy użyciu własnych środków transportowych i załadowczych, w 
opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla tego rodzaju rzeczy i sposobu przewozu oraz 
winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację. 

4. Przedmiot umowy dostarczony w konfiguracji ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy posiadać będzie:  

 punkty mocowania do transportu (uchwyty lub otwory technologiczne) na 
wyposażeniu każdego  podzespołu o masie powyżej 40 kg; 

 oleje i smary niezbędne do uruchomienia przedmiotu umowy i przeprowadzenia prób 
po jego zmontowaniu;  

 zabezpieczenie antykorozyjne. 

5. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dostarczenia ostatniego elementu przedmiotu 
umowy oraz dokumentów określonych w §7. ust. 1. pkt 2) zostanie sporządzony protokół 
kompletności dostawy, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego 
odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi 
Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujące elementy przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie elementów 
przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej 
za opóźnienie w dostawie. 

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru dostawy wad jakościowych przedmiotu umowy 
Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez 
Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia. Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie, nie późnej jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 
reklamacji usunąć wadę lub dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt i zamontować 
w przedmiocie umowy podzespół lub części wolne od wad oraz odebrać od 
Zamawiającego podzespoły lub części wadliwe. 

8. Po podpisaniu protokołu kompletności dostawy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca 
zmontuje dostarczony przedmiot umowy przy udziale pracowników Zamawiającego 
w miejscu jego pracy pod ziemią w terminie do 21 dni od daty zakończenia dostawy 
przedmiotu umowy, a następnie dokona jego odbioru technicznego.  

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone protokołem odbioru 
technicznego, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron. 

9. Nie przeprowadzenie z winy Zamawiającego odbioru technicznego przedmiotu umowy, 
o którym mowa w ust. 8 w terminie 21 dni od daty zakończenia dostawy będzie 
równoznaczne z rozpoczęciem okresu najmu od następnego dnia po upływie tego 
terminu. 

 
 



 

 
 
 

 
§ 4. 

Okres najmu 

1. Okres najmu dla przedmiotu umowy wynosić będzie 1096 dób z zastrzeżeniem ust. 2 
i rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego, o którym mowa  
w § 3 ust. 8., z zastrzeżeniem § 3. ust. 9. 

2. Strony zastrzegają możliwość skrócenia okresu najmu przez Zamawiającego                         
w przypadku zmiany harmonogramu robót przygotowawczych maksymalnie o 60 dób. 

3. W przypadku szczególnie uzasadnionym dłuższego postoju kombajnu ze względów 
techniczno-technologicznych (np. przefrontowanie, przymusowego postoju 
nieprzewidzianego wcześniej związanego z zagrożeniem wodnym, pożarowym, 
tąpaniami, itp.) i na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca zawiesi naliczanie 
czynszu najmu dla kombajnu, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż 
90 dób.  
Czas obowiązywania umowy dla kombajnu zostaje przedłużony o czas zawieszenia 
naliczania czynszu, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4. Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie odrębnego, pisemnego 
zamówienia. 

§ 5. 

Czynsz najmu 

1. Zamawiający będzie płacić Wykonawcy za najem kombajnu stały czynsz najmu 
w wysokości:  

a) kombajn nr 1 netto….……........zł/dobę (słownie złotych:………………………../100) 

b) kombajn nr 2 netto….……........zł/dobę (słownie złotych:………………………../100) 

Podstawą do naliczania kary umownej w § 12. ust.1 lit a) jest uśredniona wartość netto 
czynszu najmu za dobę obliczona w następujący sposób: 

(wartość netto czynszu najmu za dobę kombajnu nr 1 + wartość netto czynszu najmu za 
dobę kombajnu nr 2), co stanowi kwotę netto….……........zł (słownie 
złotych:………………………../100) 

2. Czynsz zawiera wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją 
niniejszej umowy, a w szczególności: 

a) dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego wraz z wymaganymi 
dokumentami, 

b) dostarczenie oraz odbiór po zakończeniu najmu na koszt i ryzyko Wykonawcy 
przedmiotu umowy przy użyciu własnych środków transportowych i załadowczych. 

c) dokonanie montażu i uruchomienia przedmiotu umowy w miejscu jego pracy pod 
ziemią u Zamawiającego oraz dokonania odbioru technicznego, 

d) prowadzenie dla przedmiotu umowy serwisu gwarancyjnego w okresie 
obowiązywania gwarancji, 

e) demontażu przedmiotu umowy po zakończonym okresie najmu. 

3. Strony ustalają, że łączna wartość czynszu najmu dwóch kombajnów nie może 
przekroczyć kwoty netto ………………... zł (słownie: złotych 
………………..............……................../100) powiększonej o podatek od towarów i usług 
(VAT) według stawki 23 %, tj. kwoty brutto ……………………...... zł (słownie złotych 
…………………..............……................../100). 

4. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się 
dokonać zmiany ust. 3 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających nową stawkę – poprzez: 
a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką, 

b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru: 



 

 
 
 

BN = [NW  x (1 + VD/100)] + [(N – NW) x (1 + VN/100)] 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

BN – nowa wartość brutto świadczeń na podstawie umowy [zł], 

NW – wartość netto świadczeń wykonanych przez Wykonawcę przed 
wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł], 

VD – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%], 

N – wartość netto świadczeń określona w ust. 3 [zł], 

VN – nowa stawka podatku od towarów i usług [%]. 

§ 6. 

 Warunki płatności czynszu najmu 

1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy czynsz określony w § 5 ust. 1 w okresach 
miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, 
przy czym prawidłowa faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż na 30 dni przed 
upływem terminu płatności.  

2. Płatności będą realizowane przelewem, zgodnie z terminem płatności określonym w ust. 
1, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 

3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Faktury należy wystawiać i dostarczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A.           
43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37. 

5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy musi zawierać 
numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura 
bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 1 umowy. 

6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę 
trzecią, ani też stać się przedmiotem zastawu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie. 

7. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum: 

Faktury z tytułu świadczenia usług dokonanych na podstawie niniejszej umowy 
wystawiane będą przez Lidera Konsorcjum. 

W przypadku, gdy Wykonawcą są działające wspólnie dwa lub więcej podmiotów nie 
tworzących konsorcjum: 

Faktury z tytułu świadczenia usług dokonanych na podstawie niniejszej umowy 
wystawiane będą przez  

……………………………………………………………………………………….……………… 

(podać pełną nazwę podmiotu) 

§ 7. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) oddanie Zamawiającemu przedmiot umowy do używania na okres ustalony w § 4. 

2) dostarczenie Zamawiającemu dla każdego kombajnu wraz z przedmiotem umowy 
dokumentów w języku polskim, których koszt wliczony jest w cenę: 

a) deklarację zgodności WE - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii 
Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytkowania w podziemnych 
wyrobiskach zakładów górniczych, a w przypadku braku możliwości wystawienia 
w/w dokumentu – Wykonawca dołączy do oferty poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kserokopię ważnego w świetle obowiązujących przepisów prawa 
dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, wydanego 
przez Prezesa WUG w Katowicach, 



 

 
 
 

b) świadectwo jakości wyrobu, 

c) instrukcję obsługi w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE lub Dokumentację 
Techniczno-Ruchową kombajnu - 3 egzemplarze w formie papierowej i 2 
egzemplarze w formie elektronicznej, 

d) dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami dla urządzeń elektrycznych 
stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, 

e) kompletu dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania każdego 
z kombajnów w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze 
stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego; dokumenty te 
muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień podpisania protokołu kompletności 
dostawy,  

f) katalog części zamiennych - 3 egzemplarze w formie papierowej i 2 egzemplarze 
w formie licencjonowanego elektronicznego katalogu części zamiennych 
współpracującego z systemem Microsoft Windows XP, umożliwiający podgląd 
rysunków katalogowych poszczególnych podzespołów oraz powiększanie 
rysunków. 

g) listę pracowników uprawnionych do wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego. 

3) sporządzanie notatek służbowych pokontrolnych co do stanu technicznego przedmiotu 
umowy i warunków ich eksploatacji, z których jeden egzemplarz zostaje 
u Zamawiającego, 

4) zabezpieczenie przedmiotu umowy w podzespoły i części zamienne niezbędne do 
usunięcia powstałych awarii, 

5) dokonanie montażu i uruchomieniu oraz demontażu przedmiotu umowy, przy udziale 
pracowników Zamawiającego, 

6) wliczone w cenę przeszkolenie 15 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, 
konserwacji i kontroli każdego kombajnu w terminie i miejscu uzgodnionym 
obustronnie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, 
gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach 
podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani 
z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 163, poz. 981 z późn. zm.), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac 
doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, 
przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz 
wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą kombajnów Wykonawca dostarczy 
wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia. 

 

§ 8. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) eksploatacja przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami 
i zasadami racjonalnej techniki i bezpieczeństwa, 

2) wykonywanie na własny koszt czynności przeglądowych i konserwacyjnych przedmiotu 
umowy, wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji, 

3) umożliwienie pracownikom Wykonawcy dokonywania doraźnych kontroli stanu 
technicznego przedmiotu umowy. 

4) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy przedstawicieli serwisu Wykonawcy 
w oparciu o postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” (Załącznik nr 3). 

2. W celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z art. 354 § 1 
Kodeksu cywilnego, Zamawiający w czasie wykonywania przez Wykonawcę robót na 



 

 
 
 

rzecz Zamawiającego zapewni mu korzystanie z wewnętrznej łączności telefonicznej, 
sprzętu ochrony osobistej i łaźni górniczej oraz pozostałą obsługę ze strony 
odpowiednich służb Zamawiającego niezbędną do realizacji niniejszej umowy.  

3. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od chwili jego 
dostarczenia do chwili jego zwrotu Wykonawcy. Wartość netto kombajnów Wykonawca 
określa na kwotę: 

kombajn nr 1 ………..…….zł (………………..........……………..............................złotych), 

kombajn nr 2 ………..…….zł (………………..........…............................................ złotych). 

4. W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu umowy w wyniku wypadku losowego 
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odszkodowania w wysokości 
wartości kombajnu, o której mowa w ust. 3, pomniejszonej o kwotę odpisów 
amortyzacyjnych. 

5. Dopuszcza się uzgodnienie innej wysokości odszkodowania, o którym mowa w ust. 4, 
w drodze negocjacji. 

6. Bez zgody Wykonawcy Zamawiający nie może: 

a) wykonywać pracy przedmiotem umowy u osób trzecich, 

b) podnajmować przedmiotu umowy, 

c) dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w przedmiocie umowy, 

d) zlecać osobom trzecim wykonywania napraw i remontów przedmiotu umowy. 

 

§ 9. 

Osoby odpowiedzialne 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są: 

a)  ze strony Zamawiającego:  

……………………………. tel./fax: ……………………………., 

b)  ze strony Wykonawcy: 

 ......................................... tel/fax: ........................................... 

2. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją niniejszej umowy są: 

 a) ze strony Zamawiającego:  

 ……………………………. tel./fax: …………………………….., 

 b) ze strony Wykonawcy: 

 .......................................... tel/fax: ........................................... 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga 
jednak dla swojej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego 
oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie. 

§ 10. 

Gwarancja i serwis 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu najmu na 
okres..............miesięcy. 

2. Okres gwarancji będzie liczony od daty rozpoczęcia najmu określonej w § 4. 

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot najmu zostanie wykonany zgodnie z najwyższymi 
standardami i będzie przystosowany do warunków górniczo-geologicznych panujących 
u Zamawiającego, spełniając przy tym wymogi określone aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 

4. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne, materiałowe oraz wynikające z wadliwego 
wykonawstwa, za wyjątkiem części szybko zużywających się, dla których gwarancja 
obowiązuje przez okres ............miesięcy od daty rozpoczęcia najmu określonej w § 4. 



 

 
 
 

5. Do części szybko zużywających się, o których mowa w ust. 4, należą: 

a) tuleje w uchwytach nożowych, 

b) uchwyty nożowe, 

c) płyty ścierne stołu i podajnika, 

d) łańcuch podajnika ze zgrzebłami, 

e) gwiazdy zwrotne i napędowe podajnika, 

f) prowadnice podajnika, 

g) przewody hydrauliczne, 

h) zespół gąsienic. 

6. Z gwarancji wyłączone są następujące części i materiały eksploatacyjne: noże urabiające  
i ich zabezpieczenia, uszczelki przewodów hydraulicznych, filtry, dysze, śruby, podkładki, 
sworznie, bezpieczniki, żarówki, elementy ze szkła, zawory, tuleje, sworznie rozprężne, 
płyty rozdziału wody, złączki hydrauliczne. 

7. Gwarancja określona w ust. 1 obowiązuje wyłącznie, gdy: 

a) przedmiot umowy jest eksploatowany zgodnie z instrukcją producenta, 

b) używane są wyłącznie oryginalne części zamienne Wykonawcy lub części zamienne 
zatwierdzone przez Wykonawcę. 

8. Wszystkie wady, jakie ujawnią się w czasie eksploatacji przedmiotu umowy będą 
zgłaszane do Wykonawcy telefonicznie oraz potwierdzane faksem na niżej podane 
numery: 

 serwis w zakresie ........................................ we wszystkie dni: ...........................  

 serwis w zakresie ........................................ we wszystkie dni: ...........................  

 faks: ......................................  

9. Do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu się wady przedmiotu umowy upoważnione 
są osoby wyższego dozoru Zamawiającego, nadzorujące prace na zmianie, na której 
ujawniła się wada. Zawiadomienie może być dokonane również przez pracownika Działu 
Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej odpowiedzialnego za realizację 
niniejszej umowy lub Dyspozytora Zamawiającego. 

10. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji muszą 
być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia czynszu najmu za trzecią i kolejne 
doby w przypadku postoju kombajnu powyżej 48 godzin z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, aż do czasu ponownego uruchomienia, potwierdzonego stosownym 
protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron. 

12. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy przedmiotu 
umowy. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do 
Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, 
a Wykonawca dokona ich wymiany przy obecności przedstawicieli Zamawiającego.  

13. Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu przez Strony, Wykonawca wyraża zgodę na 
usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. Działanie 
takie nie pozbawia Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych w stosunku do 
Wykonawcy. 

14. Naprawy przedmiotu umowy w zakresie nie objętym gwarancją Wykonawca będzie 
wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę 
części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych przez cały okres eksploatacji 
przedmiotu najmu przez Zamawiającego. 

15. Wykonanie naprawy potwierdza się protokołem (notatką służbową) podpisanym przez 
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, ustalając jednocześnie Stronę 
zobowiązaną do pokrycia kosztów naprawy. W przypadkach wątpliwych kwalifikacja 



 

 
 
 

naprawy jako gwarancyjnej lub niegwarancyjnej będzie odbywać się w siedzibie 
Wykonawcy, przez komisję złożoną z przedstawicieli obu Stron, w terminie 7 dni od daty 
zakończenia naprawy kombajnu. 

16. Przez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę kombajnu, 
przywracające mu jego poprzednią sprawność. 

17. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywania naprawy gwarancyjnej, liczony 
od dnia telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 

 

 

§ 11. 

Demontaż i zwrot kombajnu  

1. Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu najmu ustalonego w § 4 dokonać: 

a) demontażu przedmiotu najmu przy udziale pracowników Zamawiającego, 

b) odbioru przedmiotu najmu własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko przy 
użyciu własnych środków transportowych oraz załadowczych. 

2. Zwrot przedmiotu umowy zostanie dokonany na terenie Zakładu Górniczego Sobieski 
w Jaworznie po wydaniu przedmiotu umowy na powierzchnię w terminie do 14 dni od 
daty zakończenia demontażu oraz sporządzeniu protokołu kompletności podpisanego 
przez przedstawicieli obu Stron.  

3. Przedmiotem zwrotu może być tylko przedmiot umowy kompletny, odpowiednio 
oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie wynikające z 
prawidłowej eksploatacji oraz zgodnym ze szczegółową specyfikacją, stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

4. W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego przedmiotu umowy 
Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub 
zapłacić za nie w wysokości 50% wartości części nowych określonych w umowie 
serwisowej, o której mowa w § 10 ust. 14. 

§ 12. 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu w stosunku do terminu określonego w §2. 
ust.1 przedmiotu umowy lub dokumentów wymienionych w §7. ust. 1 pkt 2)                        
w wysokości trzykrotności uśrednionej wartości czynszu najmu netto za dobę 
ustalonej w § 5. ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty 
netto określonej w §5. ust. 3. 

b) za opóźnienie w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godzin od momentu 
zgłoszenia awarii - w wysokości 1 000,00 zł za każde kolejne 8 godzin powyżej tego 
czasu, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 5 ust. 3. 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% kwoty netto, 
określonej w § 5 ust. 3. 

2. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w wysokości 10% kwoty netto, określonej w § 5 ust. 3. 

3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu 
obciążeniowego. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 
umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody. 



 

 
 
 

5. Przez odstąpienie od umowy określone w ust. 1. lit. c) i ust. 2. Strony rozumieją 
odstąpienie od całości lub części umowy. 

 

§ 13. 

 Siła wyższa 

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie strona może być zwolniona w 
przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków 
okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od stron umowy, które powstały po 
zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana 
warunków geologiczno – górniczych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła 
wyższa). 

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie 
się nawzajem powiadomić. 

3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń 
określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może 
odstąpić od niniejszej umowy. 

4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3 nie stosuje się 
postanowień w § 12 ust. 1 lit. c) i § 12 ust. 2. 

 

§ 14. 

Poufność 

1. Obie Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych 
danych dotyczących obu Stron uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 15 i 16. 

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i 
danych stanowiących informację publiczną. 

 

§ 15. 

Zgoda na publikację 

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON  Polska Energia S.A. – 
jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na 
podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w 
związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych 
wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). 

 

§ 16. 

Informowanie o podmiotach z grupy kapitałowej Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych 

wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości 

stanowiącej załącznik nr 2 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – 

nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej. 



 

 
 
 

 

§ 17. 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie ochrony środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego 
Zintegrowanym Systemem Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się również do 
zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań 
szczególnych dotyczących ochrony środowiska. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postępowania w trakcie wykonywania niniejszej 
umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia. 

3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie wykonywania niniejszej umowy powstaną 
odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów oraz zobowiązuje się do: 
a) prowadzenia kart ewidencji i kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, 
b) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska 

naturalnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania 
postanowień niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu 
wykonywania niniejszej umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego u 
Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

 

§ 18. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że kombajn jest wolny od wad prawnych, a zawarcie niniejszej 
umowy i oddanie kombajnów w najem Zamawiającemu nie narusza praw majątkowych 
osób trzecich. 

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej z zastrzeżeniem §9. ust. 3. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków niniejszej umowy - z zastrzeżeniem 
art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy na warunkach 
określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. W sprawach 
nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

7. W przypadku braku odrębnej umowy serwisowej, o której mowa w § 10 ust 14, Strony 
zobowiązują się do jej zawarcia. 

8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron. 

Integralną część umowy stanowi: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu najmu  

Załącznik nr 2 – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
Wykonawcy. 

Załącznik nr 3 – Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia 
organizacyjno-techniczne. 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 



 

 
 
 

Załącznik nr 1 
do umowy zawartej pomiędzy 

Południowym Koncernem Węglowym S.A. 
a ……………………………………………… 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU NAJMU  
 (wykaz głównych podzespołów przedmiotu najmu) 

Kombajn nr 1. 

L.p. Nazwa Typ Ilość szt. Uwagi 

1.     

2.     
 3.     
 …     
 …   

+ 
  

  

Kombajn nr 2. 

L.p. Nazwa Typ Ilość szt. Uwagi 

1.     

2.     
 3.     
 …     
 …   

+ 
  

 
 

Załącznik nr 2 
do umowy zawartej pomiędzy 

Południowym Koncernem Węglowym S.A. 
a firmą ……………………..……………… 

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości 

Lp. Nazwa jednostki Adres  NIP 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 
    ……………………………………………………… 

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

 



 

 
 
 

Załącznik nr 3 
do umowy zawartej pomiędzy 

Południowym Koncernem Węglowym S.A. 
a firmą ……………………..……………… 

 
 

OBOWIĄZKI STRON  
W ZAKRESIE PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO.  

USTALENIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE. 
 
 

§1 
 

Prace serwisowe gwarancyjne wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. prowadzone będą w oparciu o 
następujące akty prawne: 
 
a. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (jednolity tekst Dz. U. 

z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, 
b. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 
2002 r. nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 
czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w 
podziemnych zakładach górniczych ( Dz. U z 2006 r. nr 124, póz.863 ) z późniejszymi 
zmianami . 

c. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (jednolity tekst Dz. U 1998 nr 21, poz. 94 
z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 

d. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, 
poz.1650 z późniejszymi zmianami), 

e. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych z dnia 30 października 2002r (Dz. U. z 2002 r. nr 199, póz 1673 
z późniejszymi zmianami). 

 
§ 2 

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego. 
 

1. Dyrektor Techniczny poszczególnego Zakładu Górniczego, I-Zastępca Kierownika 
Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego SA. odpowiedzialny 
jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi 
w ruchu Zakładów Górniczych - Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za 
akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe 
wykonanych prac. 

2. Kierownik Działu Robót Górniczych poszczególnych Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej 
umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, 
opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, 
z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami 
wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą 
rozliczenia wykonanych usług. 

3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są: 
a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych, 
b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych, 



 

 
 
 

c) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym 
analizy i oceny ryzyka zawodowego. 

4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego 
Działu Ruchu poszczególnych Zakładów Górniczych, na zlecenie, którego roboty te są 
wykonywane. 

5. Do w/w osoby dozoru, przed podjęciem prac, Wykonawca winien dostarczyć ewidencję 
pracowników, którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj.: 

a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego, 
b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych, 
c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania 

specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego. 
6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu 

Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od 
chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia. 

7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami 
Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed 
podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym. 

8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi 
zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży 
oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób 
przeszkolonych. 

 
§ 3 

Wykonawcę zobowiązuje się do: 
 

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym 
S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie 
zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w 
ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001, 
obligatoryjnego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń 
potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania 
usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego SA 

2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej: 
a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych 

w ruchu odpowiedniego Zakładu Górniczego, 
b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych, 
c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm 

świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego, 
d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych 

lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, 

e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa 
właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami 
bezpiecznego wykonywania prac. 

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie 
odpowiednich służb Zamawiającego. 

3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego 
i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych. 

4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych 
robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa 
ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w 
bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz 
przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia 

5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej 
przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi 



 

 
 
 

przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia 
wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego 

6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w 
obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach: 
a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, 
b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami, 
c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego monitorowania i pomiarów dla 

znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami 
prawnymi i innymi wymaganiami. 

7. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w 
obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedura - P1.10. 

 
§ 4 

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie zakładu zapewni 
Zamawiający. 
 

§ 5 
Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników 
Wykonawcy na terenie Zamawiającego: 
1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału 

użytkownika przybycie do rejonu oddziału. 
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników 

Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zamawiającego. 
 

§ 6 
W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień 
niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozorujące 
roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników 
Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie. 
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