
Sprawa nr 30/2006/RZP 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ CEGO

Południowy Koncern W glowy S.A.  

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

tel. centrali 032-618 50 00,    fax kancelarii  gł. 032-616 44 76 

Wydział Zamówie  Publicznych: tel. 032 618 54 31: fax: 032 615 08 62 

Adres  internetowy (URL):  www.pkwsa.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

Podstawa prawna:  

art. 134 ust.1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych  

(Dz.U. Nr 19 poz. 177 wraz z pó niejszymi zmianami). 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez zamawiaj cego: 
  „Dostawa ta my przeno nikowej i zgarniaczy dla potrzeb Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu W glowego S.A.”. 

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówie : 
kod CPV 25000000-1   - „Produkty z gumy, tworzyw sztucznych oraz ta my”. 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi zał cznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ). 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do dnia 30 marca 2008 r. 
Przewidywany termin realizacji zamówienia : od dnia 10.04.2007 roku do dnia 30.03.2008 roku. 

WYKAZ ZAŁ CZNIKÓW DO SIWZ

zał cznik nr 1:  Opis przedmiotu zamówienia. 

zał cznik nr 2:  Formularz ofertowy (wzór). 

zał cznik nr 3:  Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (wzór). 

zał cznik nr 4: Projekt umowy. 
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Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych 
(Dz. U. Nr 19  poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z pó n. zm.) okre la si  n/w warunki: 

I.    INFORMACJE OGÓLNE 

1. Ilekro  w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest poj cie „ustawa” bez bli szego okre lenia  

o jak  ustaw  chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo 

zamówie  publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 wraz z pó niejszymi zmianami).  

2. Wykonawca przedstawi ofert  w j zyku polskim - zgodn  z postanowieniami SIWZ. 

3. Wykonawca zło y tylko jedn  ofert  (wypełniony „Formularz ofertowy” stanowi cy zał cznik 

nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami oraz o wiadczeniami) w jednym 

egzemplarzu. 

4. Zło enie wi kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zło onych przez danego 

Wykonawc . 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i zło eniem oferty.

Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów zwi zanych z uczestnictwem w post powaniu. 

6. Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia. Grupa wykonawców 

ubiegaj ca si  o udzielenie zamówienia musi przyj  forme prawn  okre lon  w art. 23 ustawy 

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z pó n. zm.). 

7. Je eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia zamawiaj cy da 

przedło enia umowy reguluj cej współprac  tych Wykonawców. 

8. Po otwarciu ofert Zamawiaj cy zwróci si  do Wykonawców o zło enie o wiadczenia zgodnie  

z  art. 24 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy. 

9. Zamawiaj cy informuje, e umo liwi wgl d do jawnej cz ci zło onych ofert w wyznaczonym 

przez siebie terminie, okre lonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek 

zainteresowanego.  

II.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU  ORAZ WYKAZ O WIADCZE
I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU

A.   STATUS PRAWNY:

A1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego:

O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy: 

1. Spełniaj  warunki okre lone w art.22 ust. 1  pkt.1-3  ustawy Prawo zamówie  publicznych. 

2. Nie podlegaj  wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 oraz  

art. 24 ust.2 pkt 1-2 ustawy. 

3. Posiadaj  prawo do prowadzenia działalno ci gospodarczej. 

4. Nie podlegaj  wykluczeniu z post powania na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy. 

5. Nie podlegaj  wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy. 

6. Nie podlegaj  wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy. 

7. Spełniaj  warunki art. 23 ust. 2 ustawy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si

o udział w post powaniu). 
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8. Zło  w wyznaczonym terminie wył cznie jedn  ofert  sporz dzon  w j zyku polskim,  

wg wzoru okre lonego w zał czniku nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” (wypełnione 

wszystkie pozycje formularza) wraz z wymaganymi o wiadczeniami, dokumentami.   

A2. Dokumenty i o wiadczenia, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w post powaniu – w zakresie statusu prawnego:.

Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym nale y zło y  wraz z tłumaczeniem na j zyk polski przez 
tłumacza przysi głego, po wiadczonym w przypadku kopii przez wykonawc  wraz z klauzul
„za zgodno  z oryginałem”.  

1. O wiadczenie, e Wykonawca spełnia warunki okre lone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo 

zamówie  publicznych, tj: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli ustawy 

nakładaj  obowi zek   posiadania takich uprawnie ; 

b) posiada niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz dysponuj  potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajduje si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia; 

2. O wiadczenie, e Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 

ustawy Prawo zamówie   publicznych.. 

(Natomiast do zło enia o wiadczenia e Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie   

w art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy, Zamawiaj cy wezwie wszystkich wykonawców po otwarciu 

ofert).  

3. Aktualny odpis z wła ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji 

działalno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalno ci gospodarczej, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. Aktualne za wiadczenie wła ciwego naczelnika Urz du Skarbowego oraz wła ciwego oddziału 

Zakładu Ubezpiecze  Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzaj ce odpowiednio, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub za wiadcze , e uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci, lub wstrzymanie w 

cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu – wystawionych  nie wcze niej ni 3 miesi ce
przed upływem terminu składania ofert. 

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust.1  

pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania 

ofert. 

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1

pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania 

ofert. 

7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegaj  si  o udzielenie zamówienia do oferty 

Wykonawcy musz  zał czy  dodatkowo dokument ustanawiaj cy pełnomocnika do 

reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich             

w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

A.2.1. Informacja dla Wykonawców maj cych siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej:
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1. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji. II.A. ust. A.2 punkty 3, 4, 6, składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie 

na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego 

organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie. 

2. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji II.A ust. A.2 pkt 5, składa 

za wiadczenie wła ciwego organu s dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1  

pkt. 4 – 8 ustawy. 

3. Dokumenty, o których mowa w sekcji II.A. ust. A.2.1. pkt 1 lit. a) i c) oraz w pkt 2, powinny 

by  wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w sekcji II.A ust. A.2.1. pkt 1 lit. b), powinien by  wystawiony nie 

wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu składania ofert. 

4. Je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib  lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje si  dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego 

ust pu, zast puje si  je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie zło one przed notariuszem, 

wła ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzib  lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ust pu stosuje si

odpowiednio. Powy szy dokument musi by  zło ony  w formie oryginału wraz z tłumaczeniem 

na j zyk polski przez tłumacza przysi głego.  

B. ZDOLNO  EKONOMICZNA I FINANSOWA:

B.1.   Warunki udziału w zakresie zdolno ci ekonomicznej i finansowej

O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy: 

1. W ostatnich 3 latach obrotowych osi gn li redni przychód roczny w wysoko ci nie mniejszej 

ni : 

6.300.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 1 zamówienia, 

7.500.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 2 zamówienia, 

100.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 3 zamówienia, 

1.800.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 4 zamówienia, 

300.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 5 zamówienia. 

2. Na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszcz dno ciowo-kredytowej posiadaj rodki 

finansowe lub zdolno  kredytow  w  wysoko ci  nie mniejszej ni : 

700.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 1 zamówienia, 

850.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 2 zamówienia, 

12.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 3 zamówienia, 

200.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 4 zamówienia, 

35.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 5 zamówienia. 
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3. S  ubezpieczeni od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno ci na warto

nie mniejsz  ni : 

700.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 1 zamówienia, 

850.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 2zamówienia, 

12.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 3 zamówienia, 

200.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 4 zamówienia, 

35.000,00 zł w przypadku składania oferty na cz  nr 5 zamówienia. 

W przypadku składania oferty na wi cej ni  jedn  cz  zamówienia zdolno  ekonomiczna  

i finansowa Wykonawcy (wg powy szych opisów w punktach 1, 2, 3) musi by  wi ksza lub równa 

sumie minimalnych warto ci okre lonych przez Zamawiaj cego dla poszczególnych cz ci 

zamówienia na które Wykonawca składa ofert . 

B.2. Dokumenty i o wiadczenia, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w post powaniu – w zakresie zdolno ci ekonomicznej                    

i finansowej:

Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym nale y zło y  wraz z tłumaczeniem na j zyk polski przez 
tłumacza przysi głego, po wiadczonym w przypadku kopii przez wykonawc  wraz z klauzul
„za zgodno  z oryginałem”.  

1. Bilans oraz rachunek zysków i strat, a  je eli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez 

biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo ci równie  opini  o badanym 

sprawozdaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe (tj. za lata 2003÷2005), a je eli okres prowadzenia 

działalno ci jest krótszy - za ten okres.  

W przypadku Wykonawców niezobowi zanych do sporz dzania sprawozdania finansowego  - 

inne dokumenty okre laj ce obroty oraz zobowi zania i nale no ci za okres jak  

w poprzednim zdaniu. 

W przypadku niewyst powania obowi zku badania sprawozdania finansowego przez biegłego

rewidenta, Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy zło enia stosownego o wiadczenia. 

2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, w którym Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzaj ca wysoko  posiadanych rodków finansowych lub zdolno

kredytow  Wykonawcy, wystawion  nie wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem składania 

ofert. 

3. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e Wykonawca jest 

ubezpieczony od  odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno ci 

gospodarczej.  

C.    ZDOLNO  TECHNICZNA:

  C.1.Warunki udziału w zakresie zdolno ci technicznej:

   O udzielenie zamówienia mog  ubiega  Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadaj  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz dysponuj  potencjałem technicznym   

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wyka  si  za okres ostatnich trzech lat przed 
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dniem wszcz cia post powania o  udzielenie zamówienia, a je eli okres prowadzenia 

działalno ci jest krótszy - w tym okresie, realizacj  dostaw których ł czna warto brutto jest 
wi ksza od: 

dla cz ci nr 1 zamówienia  –   9.000.000,00 zł, 

dla cz ci nr 2 zamówienia  –   10.000.000,00 zł, 

dla cz ci nr 3 zamówienia  –   300.000,00 zł, 

dla cz ci nr 4 zamówienia  –   5.000 000,00 zł, 

dla cz ci nr 5 zamówienia  –   500.000,00 zł. 

oraz zał cz  do oferty dokumenty (np. referencje) potwierdzaj ce, e dostawy te wykonane 

zostały nale ycie. 

Rodzaj nale ycie zrealizowanych dostaw musi by  to samy co do zakresu rodzajowego danej 

cz ci zamówienia. 

W przypadku składania oferty na wi cej ni  jedn  cz  zamówienia, warto  dostaw 

zrealizowanych przez Wykonawc  w okresie ostatnich trzech lat licz c od dnia wszcz cia 

post powania, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie, musi by

wi ksza od sumy warto ci dostaw okre lonych powy ej przez Zamawiaj cego dla 

poszczególnych cz ci, na które Wykonawca składa ofert . 

2. Wykonawca zapewni, e dostarczony wyrób spełnia  b dzie: 

a) warunki bezpiecze stwa, okre lone w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. 

(Dz.U. Nr 99, poz.1003 wraz z pó n. zm.) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania  

w zakładach górniczych - dla ta m przeno nikowych trudnopalnych; 

b)  warunki bezpiecze stwa produktów, odpowiadaj ce okre lonym normom lub specyfikacjom 

technicznym w celu bezpiecznego zastosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów 

górniczych, zgodnie z ustaw  z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U.  

Nr 166 poz. 1360 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 170 poz. 1652 z pó niejszymi zmianami) – dla ta m 

przeno nikowych trudnozapalnych i zgarniaczy. 

3. Wykonawca zapewni, e jest producentem przedmiotu zamówienia lub posiada zdolno

nabycia przedmiotu zamówienia w celu realizacji dostaw wynikaj cych z niniejszego 

post powania. 

4. Wykonawca zapewni odpowiedni  jako  dostarczonych  wyrobów. 

C.2. Dokumenty i o wiadczenia, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w post powaniu – w zakresie zdolno ci technicznej:

Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym nale y zło y  wraz z tłumaczeniem na j zyk polski przez 
tłumacza przysi głego, po wiadczonym w przypadku kopii przez wykonawc  wraz z klauzul
„za zgodno  z oryginałem”.  

1. Wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze  okresowych lub ci głych równie

wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz cia post powania  

o udzielenie zamówienia, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy – w tym okresie, 

odpowiadaj cych swoim rodzajem i warto ci  dostawom stanowi cym przedmiot zamówienia  

z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zał czenia dokumentów 

potwierdzaj cych, e dostawy te zostały wykonane nale ycie Wykaz dostaw nale y sporz dzi

zgodnie ze wzorem stanowi cym zał cznik nr 3 do SIWZ. Wykazane warto ci nale ycie 

zrealizowanych dostaw musz  by  ł cznie wi ksze od warto ci okre lonych w punkcie C.1.1. 
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2. Decyzja Prezesa WUG spełnienia warunków Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 

30.04.2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz.1003 wraz z pó n. zm.) w sprawie dopuszczenia wyrobów do 

stosowania w zakładach górniczych - dla ta m przeno nikowych trudnopalnych, 

3. O wiadczenie, e wraz z pierwsz  dostaw  wyrobu do Zamawiaj cego Wykonawca dostarczy 

certyfikat lub opini  techniczn  wydan  przez niezale ny podmiot uprawniony do kontroli 

jako ci potwierdzaj cy, e produkty b d ce przedmiotem dostawy odpowiadaj  okre lonym 

normom lub specyfikacjom technicznym oraz stwierdzaj c , e wyrób zapewnia 

bezpiecze stwo pracy przy jego zastosowaniu – dla ta m przeno nikowych trudnozapalnych  

i zgarniaczy, 

4. O wiadczenie, e Wykonawca jest producentem przedmiotu zamówienia lub w przypadku gdy 

nie jest producentem przedmiotu zamówienia dokument potwierdzaj cy zdolno  Wykonawcy 

do nabycia przedmiotu zamówienia lub o wiadczenie producenta zapewniaj ce dostarczenie 

Wykonawcy przedmiotu zamówienia w celu realizacji dostaw wynikaj cych z niniejszego 

post powania. 

5. O wiadczenie, e z ka d  parti  zamówionego asortymentu zostanie doł czone fabryczne 

wiadectwo kontroli jako ci wyrobu i karta gwarancyjna. 

D. POZOSTAŁE DOKUMENTY I O WIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

 FORMULARZ OFERTOWY wraz z wymaganymi o wiadczeniami wykonawcy  

(wzór stanowi zał cznik nr 2 do SIWZ) – nale y wypełni  wszystkie pozycje formularza  

i zło y  podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

III.  SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. Spełnienie przez Wykonawców w/w warunków udziału w post powaniu oceniane b dzie  

na  podstawie dostarczonych  wraz z  ofert  dokumentów i o wiadcze  (zgodnie z sekcj  II 

SIWZ), według  formuły „spełnia / nie spełnia”. 

2. Wykonawca zostanie wykluczony z post powania o udzielenie zamówienia, je eli chocia

jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.  

3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z post powania zostanie odrzucona. 

IV.  INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJ CYCH SI
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

1. Wymaga si , aby ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia: 

zło ył dokumenty i o wiadczenia opisane w sekcji II.A ust. A.2.  (z wył czeniem punktu 7) lub 

w ust. A.2.1.                

2. Dokument opisany w sekcji II.A ust.A.2. pkt 7 - powinien by  zło ony w imieniu wszystkich 

wykonawców wyst puj cych wspólnie.  

3. Dokumenty opisane w sekcji II ust. B.2. i ust. C.2. Wykonawcy składaj  odpowiednio tak,  aby 

wspólnie spełni  warunki udziału w post powaniu. 

4. Formularz ofertowy wraz z o wiadczeniami wykonawcy (zał cznik nr 2 do SIWZ) składane s

w imieniu wszystkich wykonawców wyst puj cych wspólnie. 

5. Umowa zawarta z grup  wykonawców musi zawiera  zapis wskazuj cy, który uczestnik grupy 

b dzie wystawiał  faktury z tytułu realizacji umowy. 
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V.    INFORMACJA O OFERTACH CZ CIOWYCH

Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  składania ofert cz ciowych z zastrze eniem, e oferta 

cz ciowa b dzie obejmowa  pełny zakres danej cz ci zamówienia.  

VI.  OFERTY WARIANTOWE

Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert wariantowych. 

VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJ CYCH

Zamawiaj cy nie przewiduje udzielania zamówie  uzupełniaj cych. 

VIII.   INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiaj cy da, by adna cz  zamówienia nie była powierzona podwykonawcom.  

2. Poddostawca wykonawcy nie b dzie traktowany jako podwykonawca. 

3. W przypadku gdy wykonawc  b dzie po rednik handlowy, producent traktowany b dzie jako 

poddostawca wykonawcy ubiegaj cego si  o zamówienie. 

IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIE SI  KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                     
I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  

a) Wykonawca poda cen  oferty w złotych polskich [zł] brutto za przedmiot zamówienia  

w sposób okre lony w zał czniku nr 2 do SIWZ.  

b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówie  publicznych 

obowi zuj cej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwot  podatku od towarów 

i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustaw  o podatku od towarów i usług  z dnia 

11.03.2004 r. Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporz dzeniem Ministra Finansów  z dnia 

27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowi zuj cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

c)  Dla celów porównania ofert Zamawiaj cy odczyta kwot  brutto, jak  zamierza przeznaczy

na sfinansowanie zamówienia.  

d)  Zamawiaj cy odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofert , która zawiera bł d  

w obliczeniu ceny polegaj cy w szczególno ci na: 

nieuwzgl dnieniu w obliczeniu ceny oferty podatku VAT, 

zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, 

wadliwie wyliczonej warto ci podatku VAT, 

oraz  innych bł dów rachunkowych nie daj cych si  poprawi  na podstawie w/w artykułu 

ustawy.   

e) Je eli zostanie zło ona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowi zku 

podatkowego zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiaj cy w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowi zek wpłaci  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami (art. 91 ust. 3.a. ustawy). 
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2. Kryterium oceny ofert oraz okre lenie sposobu obliczania oceny oferty (suma wag =100%) 
Przy ocenie ofert zamawiaj cy kierowa  si  b dzie kryterium: 

- cena brutto oferty – waga 100 %; 

Ocena ofert b dzie dokonywana przy zastosowaniu wzoru: 

Ci=(Cmin/Cbad) x 100 [pkt] 

gdzie: 

Ci – ilo  punktów badanej oferty [pkt] 

Cmin- najni sza cena brutto spo ród badanych ofert [zł] 

Cbad- cena brutto oferty badanej [zł] 

Oferta o najni szej cenie uzyska 100 pkt., a ka da kolejna o wy szej cenie otrzyma ilo  punktów 

ni sz  wynikaj c  z proporcji matematycznej. 

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładno ci  do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie   

z matematycznymi zasadami zaokr glania. 

Za najkorzystniejsz  ofert  Zamawiaj cy uzna t  ofert , która uzyska najwi ksz  ilo  punktów.  

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej 

3.1. Przy wyborze oferty Zamawiaj cy za najkorzystniejsz  uzna ofert , która uzyska najwi ksz

ilo  punktów Ci obliczon  według powy szego wzoru. 

3.2. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a)  nie jest niezgodna z ustaw ,  

b)  odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,

c)  została uznana przez Zamawiaj cego za najkorzystniejsz . 

X.  ZASADY UCZESTNICTWA W POST POWANIU 

1. Wadium

1.1. Wykonawca składaj cy ofert  jest obowi zany przed upływem terminu składania 

ofert wnie  wadium w wysoko ci: 

cz  nr 1 zamówienia:  120.000,00 zł  (słownie złotych:  sto dwadzie cia tysi cy 00/100); 

cz  nr 2 zamówienia:  150.000,00 zł  (słownie złotych:  sto pi dziesi t tysi cy 00/100); 

cz  nr 3 zamówienia:  2.000,00 zł  (słownie złotych:  dwa tysi ce 00/100); 

cz  nr 4 zamówienia:  36.000,00 zł (słownie złotych:  trzydzie ci sze  tysi cy 00/100); 

cz  nr 5 zamówienia:  6.000,00 zł  (słownie złotych:  sze  tysi cy00/100). 

W przypadku składania oferty na wi cej ni  jedn  cz  zamówienia, wadia nale y wnie  odr bnie 

na  ka d  cz  zamówienia.

1.2. Wadium mo e by  wniesione w nast puj cych formach: 

a) pieni dzu; 

b) por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo – 

kredytowej, za por czeniem pieni nym;

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) por czeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci      

(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pó n. zm.). 
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1.3. Wadium wnoszone w pieni dzu nale y wpłaca  na konto Zamawiaj cego:  

Bank PEKAO S.A.  I  O / Jaworzno, nr rachunku: 37 1240 1356 1111 0010 0676 2154, 

przed upływem terminu składania ofert,. 

Natomiast w pozostałej akceptowanej formie nale y składa  w Zamawiaj cego w Jaworznie 

przy ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej pok. nr 6 – Wydział Finansowy  

w godz. 7:00 - 15:00), przed upływem terminu składania ofert.  

Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powoła  si  na i numer sprawy i nazw

post powania oraz poda  numer swojego konta bankowego, na które nale y zwróci

wadium. 

1.4. Za terminowe wniesienie wadium uwa a si : 

a)   w formie pieni nej - uznanie rachunku Zamawiaj cego przed upływem terminu 

składania ofert, 

b) inne akceptowalne formy zło one w oryginale siedzibie Zamawiaj cego przed upływem 

terminu składania ofert.  

1.5. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 

ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 

1.6. Zwrot lub utrata wadium nast pi zgodnie z art. 46 ustawy.  

2.  Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy. 

Zamawiaj cy nie b dzie wymagał wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy  

od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz . 

3.   Opis sposobu przygotowywania oferty.

Oferta powinna by  przygotowana z uwzgl dnieniem poni szych zasad: 

3.1. Oferta musi by  zło ona z zachowaniem formy pisemnej w j zyku polskim pod rygorem 

niewa no ci. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym nale y zło y  wraz z tłumaczeniem na 

j zyk polski przez tłumacza przysi głego, po wiadczonym w przypadku kopii przez 

wykonawc  wraz z klauzul  „za zgodno  z oryginałem”. 

3.2. Oferta powinna zawiera  prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza 

ofertowego stanowi zał cznik nr 2 do SIWZ) oraz wszelkie wymagane dokumenty  

i o wiadczenia okre lone w niniejszej SIWZ.  

3.3. Wymaga si , aby wszystkie strony oferty wraz z zał cznikami były spi te lub zszyte                 

w sposób zabezpieczaj cy przed zdekompletowaniem zawarto ci oferty. 

3.4. Wymaga si , aby wszystkie strony oferty zawieraj ce jakiekolwiek teksty, znaki czy rysunki, 

były ponumerowane kolejnymi numerami stron. 

3.5. Do oferty nale y doł czy  wszystkie dokumenty, o wiadczenia wymagane postanowieniami 

zawartymi w SIWZ oraz zestawi  je w „SPISIE TRE CI” zawieraj cym  co najmniej: 

liczb  porz dkow  / nazw  dokumentu, o wiadczenia / numer strony oferty, na której 
dokument, o wiadczenie si  znajduje.    

3.6. W przypadku, gdy Wykonawca doł cza do oferty jako zał cznik kopi  jakiego  dokumentu, 

kopia winna by  po wiadczona klauzul  „za zgodno  z oryginałem” przez osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy. 

3.7. Wymaga si , aby wszystkie zapisane strony Formularza ofertowego były podpisane przez 

osoby umocowane do składania o wiadcze  woli i zaci gania zobowi za  w imieniu 

Wykonawcy. 
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3.8. Umocowanie do podpisania oferty winno by  doł czone do oferty, o ile nie wynika wprost  

z innych dokumentów zał czonych do oferty. 

3.9. Wykonawca umie ci ofert  w kopercie (koperta zewn trzna) i opisze w nast puj cy sposób: 

nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiaj cego oraz napis: 

„Oferta do przetargu  nieograniczonego na DOSTAW  TA MY PRZENOSNIKOWEJ  
I ZGARNIACZY DLA POTRZEB ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH POŁUDNIOWEGO 
KONCERNU W GLOWEGO S.A. - sprawa nr 30/2006/RZP -  Nie otwiera  przed dniem  
24.10. 2006 r.  godz. 12.00 – Otwarcie komisyjne!”.

3.10.Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawieraj ce informacje stanowi ce tajemnic

przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

3.11.Wydzielon  CZ  POUFN  OFERTY nale y zło y  w nieprzezroczystej zaklejonej 

kopercie (koperta wewn trzna) i opisa  w nast puj cy sposób: 

Nazwa i adres wykonawcy oraz napis: „CZ  POUFNA OFERTY  

do przetargu nieograniczonego na DOSTAW  TA MY PRZENOSNIKOWEJ  
I ZGARNIACZY DLA POTRZEB ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH POŁUDNIOWEGO 
KONCERNU W GLOWEGO S.A. - sprawa nr 30/2006/RZP   - do wgl du tylko przez komisj
przetargow !” 

3.12. W przypadku braku wydzielenia z oferty CZ CI POUFNEJ OFERTY w powy szy sposób, 

Zamawiaj cy uzna, e wszystkie dokumenty zło one w ofercie s  w pełni jawne. 

3.13. Wszelkie korekty i poprawki tre ci oferty mog  by  nanoszone jedynie przez przekre lenie 

bł dnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga si , aby 

wszelkie korekty i poprawki były opatrzone dat  jej dokonania oraz podpisami osób 

podpisuj cych ofert  – pod rygorem odrzucenia oferty.  

4. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty nale y zło y  w siedzibie Zamawiaj cego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,   

w budynku zarz du II pi tro - pokój nr 27 – Wydział Zamówie  Publicznych - w terminie   

do dnia 24 pa dziernika 2006 r. do godz. 10.00

5. Opis sposobu porozumiewania si  Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz sposobu 
przekazywania o wiadcze  i dokumentów dotycz cych wyja nie .  

5.1. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie post powania Zamawiaj cy 

i Wykonawca przekazuj  w pełnej formie pisemnej. Forma ta ma pierwsze stwo przed 

formami elektronicznymi. 

5.2. Informacje przekazane za pomoc  telefaksu uwa a si  za zło one w terminie, je eli ich tre

dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie,  

tj. adresat do 3 dni  otrzymał oryginał dokumentu.

5.3. Wykonawca mo e zwróci  si , wył cznie na pi mie do Zamawiaj cego o wyja nienie zapisów 

 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.4. Zamawiaj cy udzieli wyja nie  Wykonawcy, je eli pytanie wpłynie do Zamawiaj cego nie 

pó niej ni  6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiaj cy zamie ci odpowiedzi na 

otrzymane zapytania na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ. 

5.5. Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, 

w celu wyja nienia w tpliwo ci dotycz cych SIWZ. 

5.6  Osob  upowa nion  do porozumiewania si  z Wykonawcami jest: 

  mgr Andrzej Paj k, tel. (032) 618 54 31;  fax (032) 615 08 62.  
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6.   Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nast pi dnia 24 pa dziernika 2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiaj cego  

w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - budynek zarz du – I p. - sala konferencyjna – pok. nr 8. 

7 .  Tryb otwarcia ofert i oceny ofert.

7.1. Wykonawcy mog  by  obecni przy otwarciu ofert. 

7.2  Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczy  na 

sfinansowanie zamówienia. 

7.3  W cz ci jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiaj cy ogłosi Wykonawcom: 

a) nazw  i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

b) cen  oferty – w zakresie ka dej cz ci zamówienia, 

c) termin wykonania zamówienia, 

d) okres gwarancji, 

e) warunki płatno ci. 

7.4  W przypadku, gdy Wykonawca nie b dzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny 

wniosek Zamawiaj cy prze le mu informacj , zawieraj c : 

a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert –  

w zakresie ka dej cz ci zamówienia, 

b) termin wykonania zamówienia, 

c) okres gwarancji, 

d) warunki płatno ci, 

e) kwot , jak  Zamawiaj cy zamierza przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia. 

7.5  Oferty zło one po terminie zostan  zwrócone bez otwierania po upływie terminu        

przewidzianego na wniesienie protestu. 

7.6  Zamawiaj cy ocenia  b dzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie  

art. 89 ustawy. 

8.   Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

8.1. Zamawiaj cy poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny 

i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy zło yli oferty. 

8.2. Korekty omyłek rachunkowych dokonuje si  zgodnie z art. 88 ustawy. 

9. Dopuszczalno  zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 9.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert 

Zamawiaj cy mo e zmodyfikowa  tre  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Ka da wprowadzona przez Zamawiaj cego zmiana stanie si  cz ci  Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i b dzie wi ca dla Wykonawców.  

9.2. Zamawiaj cy w razie potrzeby przedłu y termin składania ofert w celu umo liwienia 

Wykonawcom uwzgl dnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyja nie

i uzupełnie  SIWZ. 

9.3.  O powy szych zmianach Zamawiaj cy powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ,  

a tak e zamie ci stosowne informacje na swojej stronie internetowej. 
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10.  Warunki płatno ci.

10.1. Termin płatno ci faktur wynosi  60 dni od daty dostarczenia Zamawiaj cemu prawidłowo 

wystawionej faktury.  

10.2.   Za dat   zapłaty  uznaje si  dzie  obci enia rachunku bankowego Zamawiaj cego.  

11. Informacje dotycz ce waluty, w jakiej b d   prowadzone rozliczenia mi dzy 
Zamawiaj cym a Wykonawc . 

Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc  b d  dokonywane w walucie polskiej  

tj. w złotych polskich [zł]. 

12. Termin zwi zania z ofert .

12.1. Wykonawca zostaje zwi zany ofert  przez 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.  

12.2. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z upływem terminu składania ofert. 

XI.    WYNIKI POST POWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców, 

którzy zło yli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw  (firm ) i adres Wykonawcy, którego 

ofert  wybrano i uzasadnienie jej wyboru; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne  i prawne; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy zamie ci informacje,   

o których mowa w punkcie 1, równie  na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dost pnym w swojej siedzibie. 

3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawc , który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, 

a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przej te kryterium wyboru. 

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym ni  7 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.  

5. Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc  o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiaj cy przeka e ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

7. W przypadku, je eli oka e si , e Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 

nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy (je eli było 

wymagane), lub b dzie uchylał si  od zawarcia umowy, Zamawiaj cy wybierze t  spo ród 

pozostałych ofert, która uzyskała najwy sz  liczb  punktów. 

XII.  WARUNKI  UNIEWA NIENIA  POST POWANIA

Zamawiaj cy uniewa ni post powanie je eli zaistnieje jedna z okoliczno ci wskazanych 

przepisami art. 93 ust. 1 ustawy. 

XIII. PROJEKT  UMOWY

Projekt umowy – zał cznik nr 4 stanowi integraln  cz  SIWZ. 
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XIV. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub mo e dozna  uszczerbku  

w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego okre lonych w ustawie zasad udzielania zamówie , 

przysługuj rodki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówie

publicznych. 

2. Wobec tre ci ogłoszenia o zamówieniu, czynno ci podj tych przez zamawiaj cego w toku 

post powania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiaj cego czynno ci, do której jest 

zobowi zany na podstawie ustawy, mo na wnie  protest do zamawiaj cego. 

3. W niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje zamawiaj cy i wykonawcy przekazuj  pisemnie. 

4. Je eli zamawiaj cy lub wykonawca przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, ka da ze stron na danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

5. Protest dotycz cy tre ci ogłoszenia oraz postanowie  specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wnosi si  w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 

Urz dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

na stronie internetowej. 

6. Wykonawca mo e zło y  protest do Zamawiaj cego w terminie 7 dni od dnia, w którym 

Wykonawca powzi ł lub mógł powzi  wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw

wniesienia protestu. 

7. Protest uwa a si  za wniesiony z chwil , gdy dotarł on do zamawiaj cego w taki sposób,         

e mógł zapozna  si  z jego tre ci . 

8. W przypadku wniesienia protestu dotycz cego tre ci ogłoszenia lub postanowie  SIWZ 

zamawiaj cy mo e przedłu y  termin składania ofert. 

9. Wniesienie protestu jest mo liwe tylko przed zawarciem umowy. 

10. Zamawiaj cy odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony 

lub protest niedopuszczalny (okre lony ustaw ). 

11. Protest musi by  uzasadniony i zło ony na pi mie w siedzibie Zamawiaj cego. 

12. Protest powinien: 

a) wskazywa  oprotestowan  czynno  lub zaniechanie zamawiaj cego; 

b) okre li danie protestuj cego; 

c) zawiera  zwi złe przytoczenie zarzutów; 

d) zwi le przytacza  okoliczno ci faktyczne uzasadniaj ce wniesienie protestu; 

e) wskazywa  przepisy prawne, które zdaniem protestuj cego zostały naruszone przez 

Zamawiaj cego, w tym w szczególno ci przepisy ustawy Prawo zamówie  publicznych.  

f) powi zanie powy szego z naruszeniem interesu prawnego protestuj cego. 

13. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu zwi zania 

ofert  ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygni cia protestu. 

14. Kopi  wniesionego protestu zamawiaj cy niezwłocznie przeka e wykonawcom uczestnicz cym 

w post powaniu o udzielenie zamówienia, a je eli protest dotyczy tre ci ogłoszenia lub 

postanowie  SIWZ, zamie ci j  równie  na stronie internetowej, na której jest udost pniana 

SIWZ, wzywaj c wykonawców do wzi cia udziału w post powaniu tocz cym si  w wyniku 

wniesienia protestu. 

15. Uczestnikami post powania tocz cego si  w wyniku wniesienia protestu staj  si  wykonawcy, 

którzy maj  interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygni ty na korzy  jednej ze stron i 

którzy przyst pili do post powania: 
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a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 14; 

b) w terminie 14 dni , je eli protest dotyczy tre ci ogłoszenia lub postanowie  SIWZ. 

16. Wykonawca zgłasza przyst pienie do post powania tocz cego si  w wyniku wniesienia 

protestu, wskazuj c swój interes prawny w przyst pieniu i okre laj c swoje danie w zakresie 

zarzutów zawartych w prote cie. Zgłoszenie przyst pienia wnosi si  do zamawiaj cego 

przekazuj c jednocze nie jego kopi  wykonawcy wnosz cemu protest. 

17. Zamawiaj cy rozstrzyga jednocze nie wszystkie protesty dotycz ce: 

a) tre ci ogłoszenia; 

b) postanowie  SIWZ; 

c) wykluczenia wykonawcy z post powania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert  

i wyboru najkorzystniejszej oferty, 

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

18. Protest inny, ni  wymieniony w pkt. 17. Zamawiaj cy rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego 

wniesienia. 

19. Brak rozstrzygni cia protestu w w/w terminie uznaje si  za jego oddalenie. 

20. Od rozstrzygni cia protestu przysługuje odwołanie. 

21. Odwołanie wnosi si  do Prezesa Urz du w terminie 5 dni od dnia dor czenia rozstrzygni cia 

protestu lub upływu terminu do rozstrzygni cia protestu, jednocze nie przekazuj c kopi

odwołania Zamawiaj cemu.  
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Zał cznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Opis wspólny dla wszystkich cz ci zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ta my przeno nikowej i zgarniaczy do Zakładów 

Górniczych Południowego Koncernu W glowego S.A.  

Podana wielko  zamówienia jest wielko ci  szacunkow , która mo e ulec zmianie  

w zale no ci od bie cych potrzeb Zamawiaj cego. 

Wymagania techniczne:

1. Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  w ofercie dokumentacj  techniczn  wyrobu 

zawieraj c  parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowi c  podstaw

wydania certyfikatu lub opinii technicznej przez upowa nion  jednostk  do opiniowania 

przedmiotu zamówienia, a potwierdzaj c , e wyrób spełnia wymagania odpowiednich norm  

i zapewnia bezpiecze stwo pracy. 

2. Czas realizacji dostawy zamówionej partii towaru do magazynów Zamawiaj cego w Zakładzie 

Górniczym Sobieski lub Zakładzie Górniczym Janina nie mo e przekroczy  ilo ci dni 

kalendarzowych wskazanej dla poszczególnych cz ci zamówienia, licz c od dnia otrzymania 

zamówienia cz stkowego przez Wykonawc .  

3. Przedmiot zamówienia ma by  fabrycznie nowy. 

4. Minimalna wymagana gwarancja dla przedmiotu zamówienia  okre lona jest szczegółowo dla 

poszczególnych cz ci zamówienia. Termin gwarancji rozpoczyna si  od daty dostarczenia 

towaru do magazynu Zamawiaj cego. 

5. Ta ma b dzie dostarczona w odcinkach do 300 m. zwini tych na rdzeniach o rednicy  

max 500 mm w kr ek lub dwa kr ki (ta ma magnetofonowa) wg szczegółowych wymaga

okre lonych w zamówieniach cz stkowych partii towaru przez Zamawiaj cego. 

6. Wykonawca zapewni, w cenie dostarczonej ta my trudnopalnej wykonanie jej poł cze

poprzez wulkanizacj  na gor co w miejscu zabudowy ta my na dole kopalni. 

II. Opis cz ci nr 1 zamówienia: 

Ta ma przeno nikowa tkaninowo-gumowa wieloprzekładkowa trudnopalna o szeroko ci do 1000 mm

L.p. Specyfikacja przedmiotu  zamówienia 
Długo

[mb] 

1 
szeroko  800 mm, wytrzymało  800 kN/m, minimum 2 przekładki, 

grubo  okładek 4+2  
10 000 

2 
szeroko  1000 mm, wytrzymało  1000 kN/m, minimum 3 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 
8 000 

3 
szeroko  1000 mm, wytrzymało  1250 kN/m, minimum 3 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 
2 850 
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Wymagania techniczne.

1. Termin realizacji dostawy zamówionej partii towaru do magazynu Zamawiaj cego nie mo e 

przekroczy : 

a) 14 dni dla dostawy ta my o ilo ci do 1000 mb, 

b) 21 dni dla dostawy ta my o ilo ci powy ej 1000 mb, jednak nie wi cej ni  3500 mb, 

2. Gwarancja  24 miesi ce od daty dostawy do magazynów Zamawiaj cego w Jaworznie lub w Libi u. 

III. Opis cz ci nr 2 zamówienia: 

Ta ma przeno nikowa tkaninowo-gumowa wieloprzekładkowa trudnopalna o szeroko ci powy ej 1000 

mm

L.p. Specyfikacja przedmiotu  zamówienia 
Długo
[mb] 

1 
szeroko  1200 mm, wytrzymało  1250 kN/m, minimum 3 przekładki, grubo

okładek 4+3 
14 500 

2 
szeroko . 1200 mm, wytrzymało  1600 kN/m, minimum 4 przekładki, grubo

okładek 4+3 
800 

3 
szeroko  1200 mm, wytrzymało  2000 kN/m, minimum 4 przekładki, grubo

okładek 4+3 
150 

4 
szeroko  1400 mm, wytrzymało  1250 kN/m, minimum 4 przekładki, grubo

okładek 4+3 
200 

5 
szeroko  1600 mm, wytrzymało  1250 kN/m, minimum 4 przekładki, grubo

okładek 4+3 
150 

Wymagania techniczne.

1. Termin realizacji dostawy zamówionej partii towaru do magazynu Zamawiaj cego nie mo e 

przekroczy : 

a) 14 dni dla dostawy ta my o ilo ci do 1000 mb, 

b) 21 dni dla dostawy ta my o ilo ci powy ej 1000 mb, jednak nie wi cej ni  3500 mb, 

2. Gwarancja 48 miesi cy od daty dostawy do magazynów Zamawiaj cego w Jaworznie lub  

w Libi u. 

3. Okładki ta my trudnopalnej wieloprzekładkowej o wytrzymało ci 2000 kN/m oraz 1600 kN/m maj  by

wykonane z gumy chloroprenowej. 

IV. Opis cz ci nr 3 zamówienia: 

Ta ma przeno nikowa jednoprzekładkowa pełnotkana z okładkami PCV trudnopalna

L.p. Specyfikacja przedmiotu  zamówienia 
Długo

[mb] 

1 szeroko  1200 mm, wytrzymało  1600 kN/m, grubo   okładek 2+3 200 

Wymagania techniczne.

1. Termin realizacji dostawy zamówionej partii towaru do magazynu Zamawiaj cego nie mo e 

przekroczy  28 dni. 
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2. Gwarancja: 72 miesi ce od daty dostawy do magazynów Zamawiaj cego w Jaworznie lub  

w Libi u, 

V. Opis cz ci nr 4 zamówienia: 

Ta ma przeno nikowa trudnozapalna

L.p. Specyfikacja przedmiotu  zamówienia 
Długo
[mb] 

1 
szeroko  1000 mm, wytrzymało  1000 kN/m, minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3  
1 150 

2 
szeroko  1200 mm, wytrzymało  1250 kN/m, minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 
2 200 

3 
szeroko  1400 mm, wytrzymało  1250 kN/m, minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 
500 

4 
szeroko  1400 mm, wytrzymało  1400 kN/m, minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 
200 

5 
szeroko  1600 mm, wytrzymało  1250 kN/m, minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 
250 

6 
szeroko  1600 mm, wytrzymało  1400 kN/m, minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 
200 

7 
szeroko  2000 mm, wytrzymało  1400 kN/m, minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 
50 

8 
szeroko  2000 mm, wytrzymało  1600 kN/m, minimum 5 przekładek, 

grubo  okładek 4+3 
100 

Wymagania techniczne.

1. Termin realizacji dostawy zamówionej partii towaru do magazynu Zamawiaj cego nie mo e 

przekroczy : 

a) 14 dni dla dostawy ta my o ilo ci do 1000 mb, 

b) 21 dni dla dostawy ta my o ilo ci powy ej 1000 mb, jednak nie wi cej ni  3500 mb, 

2. Gwarancja 36 miesi cy od daty dostawy do magazynów Zamawiaj cego w Jaworznie lub  

w Libi u. 

VI. Opis cz ci nr 5 zamówienia: 

Zgarniacz gumowy

L.p. Specyfikacja przedmiotu  zamówienia 
Długo
[mb] 

 Zgarniacze trudnopalne  

1 szeroko  200 mm, grubo  30mm 350 

2 szeroko  250 mm, grubo  30mm 410 

 Zgarniacze trudnozapalne  

3 szeroko  200 mm, grubo  30mm 100 

4 szeroko  250 mm, grubo  30mm 400 
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Wymagania techniczne.

1. Termin realizacji dostawy zamówionej partii towaru do magazynu Zamawiaj cego nie mo e 

przekroczy  14 dni. 

2. Gwarancja 12 miesi cy od daty dostawy do magazynów Zamawiaj cego w Jaworznie lub  

w Libi u. 
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Zał cznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 

………………………
(piecz  firmowa wykonawcy) 

    ...................…………………., dnia …………. 
(miejscowo )

Pełna nazwa Wykonawcy: 

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

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

Dokładny adres siedziby Wykonawcy: 

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

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

Pozostałe informacje o wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum) 

Nr NIP .............................................................. REGON  ……………………………………………

Nazwa banku ………………………………….………………………………………………………

Nr konta bankowego  ............................................................................................................................. 

nr telefonu ...............................................................    nr faxu  ............................................................   

e-mail …………………......…………… adres strony internetowej …………………………………

O F E R T A 

Niniejszym składamy ofert  do post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego (sprawa nr 30/2006/RZP) na: 

„Dostaw  ta my przeno nikowej i zgarniaczy dla potrzeb Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu W glowego S.A.” 

I. CENA OFERTY: 

Cz  nr 1 zamówienia 

Ta ma przeno nikowa tkaninowo-gumowa wieloprzekładkowa trudnopalna o szeroko ci do 1000 mm. 
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Podatek VAT 

lp Przedmiot zamówienia 
Jedn.

miary 

Szacun-

kowa 

ilo

Cena 

jedno 

stkowa

netto 
[zł] 

Cena netto 

[zł] stawka  
[%] 

warto
[zł] 

Cena brutto  

[zł] 

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

1 

szeroko  800 mm, 

wytrzymało  800 kN/m, 

minimum 2 przekładki, 

grubo  okładek 4+2  

mb 10 000 

2 

szeroko  1000 mm, 

wytrzymało  1000 kN/m, 

minimum 3 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 

mb 8 000 

3 

szeroko  1000 mm, 

wytrzymało  1250 kN/m, 

minimum 3 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 

mb 2 850 

Ł czna cena oferty dla cz ci nr 1 zamówienia [zł] X  

Ł czna cena brutto oferty dla cz ci nr 1 zamówienia wynosi (słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………………

Cz  nr 2 zamówienia

Ta ma przeno nikowa tkaninowo-gumowa wieloprzekładkowa trudnopalna o szeroko ci powy ej 1000 mm.

Podatek VAT 

lp Przedmiot zamówienia 
Jedn.

miary 

Szacun-

kowa 

ilo

Cena 

jedno 

stkowa

netto 
[zł] 

Cena netto 

[zł] stawka  

[%] 

warto

[zł] 

Cena brutto  

[zł] 

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

1 

szeroko  1200 mm, 

wytrzymało  1250 kN/m, 

minimum 3 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 

mb 14 500 

2 

szeroko . 1200 mm, 

wytrzymało  1600 kN/m, 

minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 

mb 800 

3 

szeroko  1200 mm, 

wytrzymało  2000 kN/m, 
minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 

mb 150 

4 

szeroko  1400 mm, 

wytrzymało  1250 kN/m, 

minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 

mb 200 

5 

szeroko  1600 mm, 

wytrzymało  1250 kN/m, 

minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 

mb 150 

Ł czna cena oferty dla cz ci nr 2 zamówienia [zł] X  
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Ł czna cena brutto oferty dla cz ci nr 2 zamówienia wynosi (słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………………

Cz  nr 3 zamówienia

Ta ma przeno nikowa jednoprzekładkowa pełnotkana z okładkami PCV trudnopalna. 

Podatek VAT 

lp Przedmiot zamówienia 
Jedn.

miary 

Szacun-

kowa 

ilo

Cena 

jedno 

stkowa

netto 
[zł] 

Cena netto 

[zł] stawka  

[%] 

warto

[zł] 

Cena brutto  

[zł] 

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

1 
szeroko  1200 mm, 

wytrzymało  1600 kN/m, 

grubo   okładek 2+3 

mb 200 

Ł czna cena oferty dla cz ci nr 3 zamówienia [zł] X  

Ł czna cena brutto oferty dla cz ci nr 3 zamówienia wynosi (słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………………

Cz  nr 4 zamówienia

Ta ma przeno nikowa trudnozapalna.

Podatek VAT 

lp Przedmiot zamówienia 
Jedn.

miary 

Szacun-

kowa 

ilo

Cena 

jedno 

stkowa

netto 
[zł] 

Cena netto 

[zł] stawka  
[%] 

warto
[zł] 

Cena brutto  

[zł] 

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

1 

szeroko  1000 mm, 

wytrzymało  1000 kN/m, 

minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3  

mb 1 150 

2 

szeroko  1200 mm, 

wytrzymało  1250 kN/m, 

minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 

mb 2 200 

3 

szeroko  1400 mm, 
wytrzymało  1250 kN/m, 

minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 

mb 500 

4 

szeroko  1400 mm, 

wytrzymało  1400 kN/m, 

minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 

mb 200 

5 

szeroko  1600 mm, 

wytrzymało  1250 kN/m, 

minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 

mb 250 
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6 

szeroko  1600 mm, 

wytrzymało  1400 kN/m, 

minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 

mb 200 

7 

szeroko  2000 mm, 

wytrzymało  1400 kN/m, 

minimum 4 przekładki, 

grubo  okładek 4+3 

mb 50 

8 

szeroko  2000 mm, 

wytrzymało  1600 kN/m, 

minimum 5 przekładek, 

grubo  okładek 4+3 

mb 100 

Ł czna cena oferty dla cz ci nr 4 zamówienia [zł] X  

Ł czna cena brutto oferty dla cz ci nr 4 zamówienia wynosi (słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………………

Cz  nr 5 zamówienia

Zgarniacz gumowy.

Podatek VAT 

lp Przedmiot zamówienia 
Jedn.

miary 

Szacun-

kowa 

ilo

Cena 

jedno- 

stkowa

netto 
[zł] 

Cena netto 

[zł] stawka  

[%] 

warto

[zł] 

Cena brutto  

[zł] 

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

Zgarniacze trudnopalne   

1 
szeroko  200 mm, 

grubo  30mm 
mb 350 

2 
szeroko  250 mm, 

grubo  30mm 
mb 410 

Zgarniacze trudnozapalne   

3 
szeroko  200 mm, 

grubo  30mm 
mb 100 

4 
szeroko  250 mm, 

grubo  30mm 
mb 400 

Ł czna cena oferty dla cz ci nr 5 zamówienia [zł] X  

Ł czna cena brutto oferty dla cz ci nr 5 zamówienia wynosi (słownie złotych):  

………………………………………………………………………………………………………

W cenie oferty Wykonawca uwzgl dnił wszystkie koszty zwi zane z nale yt  realizacj  przedmiotu  

zamówienia, ł cznie z kosztami dostawy towaru do magazynu Zamawiaj cego w Zakładzie 

Górniczym SOBIESKI w Jaworznie lub Zakładzie Górniczym JANINA w Libi u.  

Podane ilo ci s  wielko ciami szacunkowymi, które mog  ulec zmianie w zale no ci od bie cych 

potrzeb Zamawiaj cego – bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji 

umowy. 
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II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  do dnia 30 marca 2008 r. 

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 10.04.2007 r. do dnia 30.03.2008 r. 

III.  OKRESY GWARANCJI:   

Dla cz ci nr 1 -  ….. miesi cy od daty dostawy towaru do magazynów Zamawiaj cego  

w Jaworznie  lub w Libi u. 

Dla cz ci nr 2 -  ….. miesi cy od daty dostawy towaru do magazynów Zamawiaj cego  

w Jaworznie   lub w Libi u. 

Dla cz ci nr 3 -  …… miesi cy od daty dostawy towaru do magazynów Zamawiaj cego  

w Jaworznie lub w Libi u. 

Dla cz ci nr 4 -  ….. miesi cy od daty dostawy towaru do magazynów Zamawiaj cego  

w Jaworznie   lub w Libi u. 

Dla cz ci nr 5 -  …… miesi cy od daty dostawy towaru do magazynów Zamawiaj cego  

w Jaworznie lub w Libi u. 

IV. WARUNKI   PŁATNO CI: 

Termin płatno ci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj cego prawidłowo 

wystawionej faktury; 

Za dat  zapłaty uznaje si  dzie  obci enia rachunku bankowego Zamawiaj cego.  

V.   O WIADCZENIA WYKONAWCY: 

1.   Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówie  publicznych o wiadczamy, e: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli   

ustawy nakładaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ; 

  b) posiadamy niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c)  znajdujemy si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie   

zamówienia. 

2.  O wiadczamy, e nie podlegamy wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1  

pkt. 1-2 ustawy Prawo zamówie  publicznych. 

3.  O wiadczamy, e zapoznali my si  ze specyfikacj  istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  

i uznajemy si  za zwi zanych okre lonymi w niej wymaganiami i zasadami post powania oraz 

zobowi zujemy si  do ich przestrzegania. 

4.  O wiadczamy, e uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5.  O wiadczamy, e zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy, 

został przez nas zaakceptowany i zobowi zujemy si  w przypadku wyboru naszej oferty do 



- 25 -

zawarcia umowy na wy ej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiaj cego. 

6.  O wiadczamy, e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. 

7.  O wiadczamy, e zamówienie b dziemy realizowa  samodzielnie, tj. bez udziału 

podwykonawców. 

8.  O wiadczamy, e wadium w kwocie ................... zł (słownie: .................................) zostało 

wniesione w dniu ……………..……. w formie ………………………………… ................. 

9.  O wiadczamy, e wymagane w SIWZ dokumenty i o wiadczenia s  zał cznikami do 

niniejszego Formularza ofertowego i s  zestawione w „SPISIE   TRE CI” zawieraj cym co 

najmniej:  lp ; Nazw  dokumentu lub o wiadczenia ; Numer strony, na której si  znajduje. 

10.  O wiadczamy, e oferta nie zawiera informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*
  O wiadczamy, e oferta zawiera informacje stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

 Informacje poufne zawarte s  w nast puj cych dokumentach wydzielonych z oferty do koperty  

wewn trznej tj. ……………………………………………....………………….. /*

_________________ 

     /*  niepotrzebne skre li

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

(podpisy, piecz cie osób upowa nionych do reprezentowania Wykonawcy)         
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     Zał cznik nr 3 do SIWZ 
 (wzór) 

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................... 

Adres Wykonawcy: .......................................................................... 

……………………., dnia ……………. 

         (miejscowo ) 

WYKAZ  DOSTAW WYKONANYCH   W  OKRESIE  OSTATNICH  3  LAT 

dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostaw  ta my przeno nikowej i zgarniaczy dla potrzeb 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu W glowego S.A.  

Lp. Przedmiot zamówienia 

Warto
brutto 

zamówienia 

[zł] 

Terminy  
realizacji   

 od dnia 

(dzie /miesi c/rok) 

- do dnia 

(dzie /miesi c rok)

ODBIORCA  

[pełna nazwa i adres 

zamawiaj cego-strony 

umowy] 

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

(podpisy, piecz cie osób upowa nionych do reprezentowania Wykonawcy)         
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Zał cznik nr 4 do SIWZ 

U M O W A   - projekt  

zawarta w Jaworznie w dniu .......................  pomi dzy: 

Południowym Koncernem W glowym S.A. 

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

NIP 632 18 80 539, REGON 240033634, wpisanym do Rejestru przedsi biorców w S dzie Rejonowym  

w Katowicach - Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 0000228587, 

zwanym dalej „Zamawiaj cym” i reprezentowanym przez: 

1. ............................  –   ............................ 

2.  ............................  –   ............................ 

a 

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

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

NIP ............................, REGON ........................., KRS ........................................., 

zwanym dalej  „Wykonawc ” i reprezentowany przez: 

1. ............................  –   ............................ 

2.  ............................  –   ............................ 

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do post powania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostaw  ta my przeno nikowej i zgarniaczy dla potrzeb 

Zakładów Górniczych Południowego Koncernu W glowego S.A.”   - sprawa nr 30/2006/RZP  

2. Oferty Wykonawcy z dnia …………  

3. Uchwały Zarz du Południowego Koncernu W glowego S.A. Nr ................. z dnia ..............  

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Wykonawca zobowi zuje si  do dokonywania w okresie obowi zywania niniejszej umowy sprzeda y 

Zamawiaj cemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowi cej zał cznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

2. Sprzeda  towarów nast powa  b dzie na podstawie pisemnych zamówie  cz stkowych Zamawiaj cego, 

okre laj cych w szczególno ci rodzaje i ilo ci towarów oraz terminy i miejsce dostaw.  

3. Termin realizacji zamówienia cz stkowego nie mo e by  dłu szy ni  …… dni od dnia jego zło enia. 

4. Ilekro  w dalszej cz ci umowy jest mowa o towarze nale y przez to rozumie  równie  odpowiedni

parti  towaru wynikaj c  z zamówie  cz stkowych Zamawiaj cego. 

5. Osobami  odpowiedzialnymi  za  realizacj   i  rozliczenie  niniejszej  umowy  s : 

ze  strony  Zamawiaj cego: ………………………………….,  tel. ……-…………….. 

ze  strony  Wykonawcy: ………………………………….,  tel. ……-…………….. 
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WYDANIE TOWARU.  BRAKI ILO CIOWE I WADY TOWARU 

§ 2. 

1. Wykonawca dostarczał b dzie zamówiony towar do wskazanych w zamówieniach cz stkowych 

magazynów Zamawiaj cego w Jaworznie lub w Libi u, w dni robocze od poniedziałku do pi tku  

w godzinach od 6.00 do 13.00.  

2. Ta ma b dzie dostarczona w odcinkach do 300 m. zwini tych na rdzeniach o rednicy  

max 500 mm w kr ek lub dwa kr ki (ta ma magnetofonowa) wg szczegółowych wymaga

okre lonych w zamówieniach cz stkowych partii towaru przez Zamawiaj cego. 

3. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca zobowi zuje si  zawiadomi  Zamawiaj cego  

z 3- dniowym wyprzedzeniem. 

4. Towar zostanie wydany Zamawiaj cemu w opakowaniu zwyczajowo przyj tym dla danego rodzaju 

towaru i sposobu przewozu. Towar winien by  oznakowany w sposób umo liwiaj cy łatw  jego 

identyfikacj . Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest  

w cen  towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostan  zwrócone Wykonawcy w terminie 7 dni  

od dnia przyj cia towaru. 

5. Do towaru Wykonawca obowi zany jest doł czy : 

            a/ wraz z pierwsz  dostaw : 

- DTR dla pełnego zakresu przedmiotu zamówienia,  

- decyzj  dopuszczeniow  WUG dla ta my trudnopalnej, 

- certyfikat lub opini  techniczn  jednostki upowa nionej dla ta my trudnozapalnej  

i zgarniaczy, 

b/ wraz z ka d  dostaw : 

- specyfikacj  towaru – dowód dostawy,  

- wiadectwo jako ci wyrobu, 

- kart  gwarancyjn , 

6. W przypadku stwierdzenia braków ilo ciowych w dostawie, Zamawiaj cy zgłosi Wykonawcy pisemnie 

lub faksem reklamacj . Wykonawca zobowi zany jest w ci gu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji 

zaj  stanowisko, co do braków w dostawie. Brakuj cy towar Wykonawca zobowi zany jest uzupełni

na swój koszt niezwłocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Uzupełnienie towaru nie wył cza uprawnienia Zamawiaj cego do naliczenia kary umownej za zwłok

w dostawie w zakresie brakuj cego towaru, zgodnie z § 5 ust.1 lit. b umowy). 

7. W przypadku stwierdzenia wad jako ciowych dostarczonych towarów Zamawiaj cy dokona pisemnej 

reklamacji. Reklamacja winna zosta  rozpatrzona przez Wykonawc  nie pó niej ni  w ci gu 3 dni 

roboczych od daty jej dor czenia Wykonawcy. Wykonawca zobowi zany jest niezwłocznie, nie pó nej 

jednak ni  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczy  Zamawiaj cemu na swój koszt 

towar wolny od wad oraz odebra  od Zamawiaj cego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy 

odebrania od Zamawiaj cego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu,  

o którym mowa w zdaniu trzecim, b dzie składowany przez Zamawiaj cego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowi zany b dzie zapłaci  Zamawiaj cemu 

kwot  stanowi c  równowarto  1% ł cznej ceny netto składowanego towaru za ka dy dzie

składowania.  

8. W przypadku rozbie nych stanowisk, co do istnienia i zakresu reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji 

Strony mog  powoływa  do rozstrzygni cia zespoły wspólne lub zlec  wykonanie ekspertyzy 

instytucjom niezale nym. 

9. Koszty ekspertyzy ponosi Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. 

10. W razie niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowi zania do uzupełnienia brakuj cego towaru 

lub dostarczenia towaru wolnego od wad, okre lonego w ust. 6 i 7, Zamawiaj cy mo e  

w ci gu miesi ca od upływu terminu wyznaczonego odpowiednio na uzupełnienie brakuj cego towaru 

lub dostarczenia towaru wolnego od wad odst pi  od umowy w cało ci lub w cz ci. 

11. Prawo do odst pienia od umowy w cało ci lub w cz ci przysługuje Zamawiaj cemu równie

w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwaj cej dłu ej ni  14 dni. Zamawiaj cy mo e odst pi



- 29 -

w takim przypadku od umowy w terminie 45 dni od upływu terminu wyznaczonego dla realizacji 

dostawy. 

WARUNKI GWARANCJI 

§ 3. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, e towar posiada i b dzie miał w okresie gwarancyjnym 

wła ciwo ci techniczne okre lone w dokumentacji technicznej wyrobu zgodnie z odpowiednimi 

normami, w oparciu o które został wyprodukowany, przy eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem. 

2. Okres gwarancji dla ta my i zgarniaczy został okre lony jest w zał czniku nr 1. 

Dla poł cze  ta my gwarancja b dzie wynosi : 

24  miesi ce od daty wykonania poł czenia dla poł cze  ta my nowej, 

12 miesi cy od daty wykonania poł czenia dla poł czenia ta my nowej z u ywan  . 

3. Wykonawca zapewni sposób oznakowania ta my pozwalaj cy na identyfikacj  producenta oraz miesi c 

i rok jej produkcji w okresie gwarancyjnym przy jej eksploatacji zgodnie z dokumentacj  techniczn .  

4. Zamawiaj cy umo liwi Wykonawcy dokonywanie okresowych kontroli warunków eksploatacji ta my. 

5. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji zostan  wykryte jakiekolwiek wady, w tym wady 

materiałowe lub wady uniemo liwiaj ce zastosowanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Wykonawca zobowi zuje si  do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad  

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu 

wady.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie okre lonym w pkt. 5  nie wymieni towaru wadliwego na 

nowy i nie ustali z Zamawiaj cym nowego terminu jego wymiany, Zamawiaj cy ma prawo do 

obci enia Wykonawcy obowi zkiem zapłaty równowarto ci (zwrot ceny wraz z kosztami 

towarzysz cymi) reklamowanego towaru wadliwego. 

7. W przypadku rozbie nych stanowisk, co do istnienia i zakresu reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji 

Strony mog  powoływa  do rozstrzygni cia zespoły wspólne lub zlec  wykonanie ekspertyzy 

instytucjom niezale nym. 

8. Koszty ekspertyzy ponosi Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. 

CENA I WARUNKI PŁATNO CI 

§ 4. 

1. Za odebrany towar Zamawiaj cy zobowi zuje si  zapłaci  cen  zgodnie z zał cznikiem nr 1 do 

niniejszej umowy. Cena obejmuje równie  koszty transportu towaru do magazynu Zamawiaj cego, 

dostarczenie dokumentacji towaru oraz wykonanie poł cze  wulkanizowanych ta my trudnopalnej  

w ilo ci odpowiadaj cej ilo ci odcinków ta my + jedno poł czenie. 

2. Ceny, o których mowa w ust. 1 obowi zuj  przez cały okres realizacji umowy i w tym terminie nie 

podlegaj  zmianie. 

3.  Strony ustalaj , e ł czna warto  wszystkich zamówie  cz stkowych zło onych przez Zamawiaj cego 

na podstawie niniejszej umowy nie mo e przekroczy  kwoty brutto …………….. zł (słownie złotych: 
……………………../100), czyli kwoty netto ……………… zł (słownie złotych: 

………………………………………..100) powi kszonej o podatek VAT w wysoko ci …….. %. 

4. Termin płatno ci faktur wynosi  60 dni od daty dostarczenia Zamawiaj cemu prawidłowo wystawionej 

faktury. Za dat  zapłaty dzie  uznaje si  dzie  obci enia rachunku bankowego Zamawiaj cego. 

5. Termin zapłaty ulega przedłu eniu o czas trwania post powa  reklamacyjnych, o których mowa  

w § 2 ust. 6 i 7 umowy, przy czym czas ten liczy si  od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia

przez Wykonawc  braków ilo ciowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a je eli 

reklamacja oka e si  nieuzasadniona - do dnia dor czenia Zamawiaj cemu o wiadczenia Wykonawcy  

o odmowie uznania reklamacji. 
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6. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzaj cym odbiór towaru nale y przesła  na adres: Południowy 

Koncern W glowy S.A. 43-600 Jaworzno,  ul. Grunwaldzka 37.  

7. Wierzytelno ci wynikaj ce z niniejszej umowy nie mog  by  przeniesione na osob  trzeci  bez zgody 

Zamawiaj cego. 

8. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy musz  zawiera  numer zamówienia i numer pod 

którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiaj cego. Faktura bez numeru 

zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawion  faktur  w rozumieniu ust. 4 umowy.  

KARY UMOWNE 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowi zuje si  zapłaci  Zamawiaj cemu kary umowne: 

a) w przypadku odst pienia od umowy przez Zamawiaj cego z powodu okoliczno ci, za które 

odpowiada Wykonawca - w wysoko ci 10 % kwoty netto okre lonej w § 4 ust. 3 umowy.   

b) za zwłok  w dostawie towaru - w wysoko ci 0,5 % ł cznej ceny netto towarów okre lonych 

ka dorazowo w zamówieniu obj tych zwłok  za ka dy dzie  zwłoki, 

c) za zwłok  w uzupełnieniu braków ilo ciowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego od wad, 

o którym mowa w § 2 ust. 6 i 7 umowy - w wysoko ci 0,5 % ł cznej ceny netto towarów obj tych 

zwłok  za ka dy dzie  zwłoki. 

2. Je eli Zamawiaj cy odst pi od umowy na podstawie § 2 ust. 10 lub 11 umowy, wówczas kary umowne 

okre lone w lit. b) i c) nale  si  Zamawiaj cemu do dnia odst pienia od umowy i b d  naliczone 

niezale nie od kary umownej przewidzianej w lit. a).  

3. Zamawiaj cy zobowi zuje si  zapłaci  Wykonawcy kar  umown  w wysoko ci 10 % kwoty netto 

okre lonej w § 4 ust. 3 umowy w przypadku odst pienia od umowy przez Wykonawc  z powodu 

okoliczno ci, za które odpowiada Zamawiaj cy. 

4. Strony mog  dochodzi  na zasadach ogólnych odszkodowa  przewy szaj cych kary umowne. 

5. Zapłata kar umownych nast pi w terminie 60 dni od daty wystawienia dokumentu obci eniowego. 

SIŁA WY SZA 

§ 6. 

1. Od obowi zków okre lonych w niniejszej umowie Strona mo e by  zwolniona w przypadku zaistnienia 

nieprzewidzianych okoliczno ci, niezale nych od Strony umowy, które powstały po zawarciu umowy, 

takich jak w szczególno ci kl ska ywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górniczych, wojna, 

rozruchy, rozporz dzenia władz, strajki, uniemo liwiaj cych wykonanie przez ni  tych obowi zków, 

(siła wy sza).  

2. O zaistnieniu okoliczno ci uznanych za sił  wy sz  Strony s  zobowi zane niezwłocznie nawzajem si

powiadomi . 

POSTANOWIENIA KO COWE 

§ 7. 

1. Niniejsza umowa obowi zuje od dnia ………….. do dnia …………. 

2. Ewentualne  spory  wynikłe  z niniejszej umowy rozstrzygał b dzie s d  wła ciwy  dla  siedziby 

Zamawiaj cego. 

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejsz   umow   maj   zastosowanie  przepisy  ustawy Prawo 

zamówie  publicznych oraz kodeksu  cywilnego. 

4. Wszelkie  zmiany  postanowie   niniejszej  umowy, musz   by  sporz dzone  w  formie  pisemnej   

w  postaci  aneksu do umowy pod rygorem niewa no ci. 
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5. Strony umowy dopuszczaj  mo liwo  renegocjacji warunków umowy - z zastrze eniem art.144 ustawy 

Prawo zamówie  publicznych.   

6. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odst pienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy 

Prawo zamówie  publicznych. 

7. Umow  sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach – w tym  dwa egzemplarze dla 

Zamawiaj cego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Integraln  cz  niniejszej umowy stanowi : 

 zał cznik nr 1 - „Specyfikacja towaru wraz z cenami i udzielon  gwarancj ”. 

 zał cznik nr 2 – „Zasady wykonywania poł cze  ta my dostarczonej przez Wykonawc ” 

 Zamawiaj cy:                  Wykonawca: 
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Zał cznik nr 1 

umowy z firm  ....................................................... 

SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI I UDZIELAN  GWARANCJ

Ta ma przeno nikowa tkaninowo-gumowa wieloprzekładkowa trudnopalna szeroko ci  
do 1000 mm 

L.p. Wyszczególnienie 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[zł / mb] 

Gwarancja 

1 
szer. 800 mm, wytrz. 800 kN/m, min. 2 przekładki, grubo

okładek 4+2  

2 
szer. 1000 mm, wytrz. 1000 kN/m, min. 3 przekładki,

grubo  okładek 4+3 

3 
szer. 1000 mm, wytrz. 1250 kN/m, min. 3 przekładki,

grubo  okładek 4+3 

Ta ma przeno nikowa tkaninowo-gumowa wieloprzekładkowa trudnopalna szeroko ci 
powy ej 1000 mm 

L.p. Wyszczególnienie 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[zł / mb] 

Gwarancja 

1 
szer. 1200 mm, wytrz. 1250 kN/m, min. 3 przekładki,

grubo  okładek 4+3 

2 
szer. 1200 mm, wytrz. 1600 kN/m, min. 4 przekładki,

grubo  okładek 4+3 

3 
szer. 1200 mm, wytrz. 2000 kN/m, min. 4 przekładki,

grubo  okładek 4+3 

4 
szer. 1400 mm, wytrz. 1250 kN/m, min. 4 przekładki,

grubo  okładek 4+3 

5 
szer. 1600 mm, wytrz. 1250 kN/m, min. 4 przekładki,

grubo  okładek 4+3 

Ta ma przeno nikowa jednoprzekładkowa pełnotkana z okładkami PCV trudnopalna 

L.p. Wyszczególnienie 

Cena 

jednostkowa 

.netto 

[zł / mb] 

Gwarancja 

1 szer. 1200 mm, wytrz. 1600 kN/m, grubo   okładek 2+2  
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Ta ma przeno nikowa trudnozapalna 

L.p. Wyszczególnienie 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[zł / mb] 

Gwarancja 

1 
szer. 1000 mm, wytrz. 1000 kN/m, min. 4 przekładki,

grubo  okładek 4+3  

2 
szer. 1200 mm, wytrz. 1250 kN/m, min. 4 przekładki,

grubo  okładek 4+3 

3 
szer. 1400 mm, wytrz. 1250 kN/m, min. 4 przekładki,

grubo  okładek 4+3 

4 
szer. 1400 mm, wytrz. 1400 kN/m, min. 4 przekładki,

grubo  okładek 4+3 

5 
szer. 1600 mm, wytrz. 1250 kN/m, min. 4 przekładki,

grubo  okładek 4+3 

6 
szer. 1600 mm, wytrz. 1400 kN/m, min. 4 przekładki,

grubo  okładek 4+3 

7 
szer. 2000 mm, wytrz. 1400 kN/m, min. 4 przekładki,

grubo  okładek 4+3 

8 
szer. 2000 mm, wytrz. 1600 kN/m, min. 5 przekładek,

grubo  okładek 4+3 

Zgarniacz gumowy 

L.p. Wyszczególnienie 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[zł / mb] 

Gwarancja 

 Zgarniacze trudnopalne x 

1 szeroko  200 mm, grubo  30mm  

2 szeroko  250 mm, grubo  30mm  

 Zgarniacze trudnozapalne x 

3 szeroko  200 mm, grubo  30mm  

4 szeroko  250 mm, grubo  30mm  

 Zamawiaj cy:                  Wykonawca: 
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Zał cznik nr 1 

umowy z firm  ....................................................... 

Zasady wykonywania poł cze  ta my  
dostarczonej przez Wykonawc . 

§ 1 

1. Wykonawca zapewnia wykonanie w wyrobiskach Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 

W glowego S.A. poł cze  wulkanizowanych na gor co, dostarczonych przez siebie odcinków ta my 

przeno nikowej trudnopalnej w terminach uzgodnionych z Zamawiaj cym. Terminy wykonywania 

poł cze  dostosowane b d  do potrzeb Zamawiaj cego i zgłoszone Wykonawcy co najmniej  

z 2- tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Wykonanie poł cze  ta my odbywa  si  b dzie przy u yciu sprz tu i z materiałów zapewnionych przez 

Wykonawc  przy zachowaniu zgodno ci z normami, dopuszczeniami i obowi zuj cymi przepisami 

przez pracowników serwisu technicznego Wykonawcy. 

3. Na wykonane poł czenia Wykonawca udziela gwarancji okre lonej w umowie. Gwarancja nie obejmuje 

uszkodze  mechanicznych wynikaj cych z nieprawidłowego u ytkowania ta my przeno nika. 

§ 2 

Do obowi zków serwisu technicznego w zakresie poł cze  ta my nale y: 

1. Wykonywanie poł cze  dostarczonej przez Wykonawc  ta my w wyrobiskach Zakładów Górniczych 

Południowego Koncernu W glowego S.A. przez pracowników o odpowiednich do zakresu prac 

do wiadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych ze sposobem prowadzenia robót w warunkach dołowych  

i obowi zkami wynikaj cymi z art. 77 ustawy Prawo geologiczne  i górnicze (Dz. U. nr 110 z dn. 

5.10.2001 r.) 

2. Wykonanie robót w czasie mo liwie najkrótszym i gwarantuj cym odpowiedni  jako

w tym zakresie. Odpowiedzialnym za wykonanie prac w ramach usługi jest kierownik serwisu  lub jego 

zast pca, ka dorazowo wyznaczony przez osob  uprawnion  ze strony Wykonawcy, posiadaj cy 

odpowiednie uprawnienia do nadzoru technicznego robót.  

3. Trwałe oznakowanie ka dego wykonanego zł cza w widocznym miejscu cech  Wykonawcy  

i dat . Wykonanie poł cze  ta my ka dorazowo b dzie potwierdzone protokołem wykonania 

podpisanym przez przedstawicieli obu Stron zawieraj cym: 

a) przedmiot i zakres wykonywanych czynno ci, 

b) dat  wykonywania poł czenia, 

c) udzielon  gwarancj , 

d) wykaz zu ytych materiałów, 

e) symbol oznakowania wykonanego zł cza. 

4. Dostarczenie Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu W glowego S.A. 
wykazu pracowników serwisu, którzy spełniaj  ni ej wymienione warunki: 

a) posiadaj  aktualne badania lekarskie, 

b) posiadaj  ubezpieczenie od nast pstw nieszcz liwych wypadków, 

c) zostali przeszkoleni w zakresie obowi zuj cych w podziemnych zakładach górniczych przepisów 

bezpiecze stwa i higieny pracy, 

d) posiadaj  wa ne szkolenie w zakresie u ywania sprz tu ochrony osobistej POG oraz tlenowych 

aparatów ucieczkowych, 

e) zostali przeszkoleni w zakresie przepisów bhp oraz zarz dze  obowi zuj cych  

w zakładach Zamawiaj cego  

5. Dostarczenie Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu W glowego S.A. 

technologii wykonywania robót celem jej zatwierdzenia. 
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§ 3 

1. Ka dy pracownik serwisu zobowi zany jest zło y  o wiadczenie, e został  zapoznany z: 

a) zagro eniami naturalnymi i technicznymi wyst puj cymi w miejscu wykonywania prac 

serwisowych i na drodze doj cia, 

b) systemem alarmowania pracowników i znaczeniem sygnałów alarmowych, 

c) Regulaminem Pracy obowi zuj cym w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu W glowego 

S.A.. 

2. Pracownicy serwisu zobowi zani s  do przestrzegania zasad ewidencji osób przebywaj cych  

w Zakładach Górniczych Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za szkody wyrz dzone w wyniku nienale ytego wykonania 

przedmiotu umowy oraz za nieprzestrzeganie przepisów przez pracowników serwisu oraz inne osoby 

b d ce w stosunku cywilnoprawnym z Wykonawc  wykonuj ce roboty na jego rzecz. 

4. Zamawiaj cy mo e obci y  Wykonawc  kwot  do wysoko ci wyrz dzonych szkód w wyniku 

nienale ytego wykonania poł czenia ta my. 

§ 4 

Do obowi zków Zamawiaj cego w ramach współdziałania w nale ytym wykonaniu poł cze  ta my 
przez serwis techniczny Wykonawcy nale y: 

1. Zapewnienie na terenie Zakładów Górniczych Południowego Koncernu W glowego S.A. transportu 

pracowników serwisu, materiałów i narz dzi do miejsca wykonywania prac oraz  

w drodze powrotnej, dostawy energii elektrycznej, wody, korzystania z ł czno ci telefonicznej, sprz tu 

ochrony osobistej, ła ni, wyposa enia umo liwiaj cego prac  w podziemnych wyrobiskach tj. lamp 

górniczych, pochłaniaczy itp. 

2. Przygotowanie stanowisk pracy na dole tak, aby mo liwe było natychmiastowe przyst pienie ekipy 

serwisowej do wykonywania robót (zapewnienie odpowiedniego przył cza elektrycznego do zasilania 

prasy wulkanizacyjnej i innych narz dzi, podestu drewnianego o wymiarach 1500 mm x 1400 mm  

w ilo ci dwóch sztuk), 

3. Zapewnienie przedstawicielom serwisu warunków bezpiecze stwa pracy w oparciu  

o postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

4. Przeszkolenie ka dego pracownika serwisu, przed przyst pieniem do robót na terenie zakładu 

górniczego w zakresie zagro e  naturalnych wyst puj cych w Zakładach Górniczych Zamawiaj cego, 

Regulaminu Pracy oraz obowi zuj cych instrukcji. 

5. Zapewnienie osoby dozoru ruchu ze strony Zakładów Górniczych odpowiedzialnej za dopełnienie 

obowi zków wynikaj cych z ustawy Prawo geologiczne i górnicze” oraz Rozporz dzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 

specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo arowego w podziemnych zakładach górniczych. 

§ 5 

1. Odpowiedzialnym za wykonanie poł cze  ta my ze strony Wykonawcy b dzie: ………………………..

2. Odpowiedzialnym za realizacj  umowy ze strony Zamawiaj cego b dzie:  …………………………….

§ 6 

1. W przypadku cyklicznego wykonywania poł cze  przy u yciu prasy wulkanizacyjnej Zamawiaj cy 

odpowiedzialny jest za przechowywanie prasy w odpowiednich warunkach. 

2. Odpowiedzialno  za szkody w sprz cie wulkanizacyjnym powstałe w trakcie wykonywania poł czenia 

na skutek niewła ciwej obsługi prasy lub technologii ponosi serwis Wykonawcy, natomiast za szkody 

powstałe w czasie transportu i przechowywania ponosi Zamawiaj cy. 

 Zamawiaj cy:                  Wykonawca: 


