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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia związanego z kompleksową obsługą placów materiałowych  

w Zakładzie Górniczym Sobieski i Zakładzie Górniczym Janina jest wykonywanie usług 
mających na celu zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń na potrzeby oddziałów 
dołowych Południowego Koncernu Węglowego S.A. oraz wykonywanie innych usług  
z tym związanych.  

2. W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą wykonywane usługi: 

− w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie, obejmującym swym zasięgiem dwie 
jednostki tj. Rejon szybu Piłsudski, zlokalizowany w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 
oraz Rejon szybu Sobieski, zlokalizowany w Jaworznie przy ul. Sulińskiego.  

− w Zakładzie Górniczym Janina w LibiąŜu, przy ul. Górniczej.  

3. Charakterystykę i rozmieszczenie poszczególnych elementów infrastruktury 
powierzchniowej niezbędnej dla realizacji kompleksowej obsługi placów ZG Sobieski i 
ZG Janina przedstawiono na załącznikach mapowych 1a i 1b do SIWZ. 

4. Zamawiający posiada moŜliwości odpłatnego zapewnienia Wykonawcy pomieszczeń 
biurowych oraz obsługi socjalnej zatrudnianej przez Wykonawcę załogi według 
obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S.A. cenników stanowiących 
załącznik 1c do SIWZ. 

5. Rozliczenia z tytułu dostawy energii niezbędnej dla Wykonawcy do realizacji przedmiotu 
zamówienia prowadzone będą w oparciu o obowiązującą w danym roku Taryfę dla energii 
elektrycznej, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz na 
podstawie odpowiedniej umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Obecnie 
obowiązujące ceny i stawki opłat określone w Taryfie dla energii elektrycznej 
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4211-
16(8)/2005/2006/13527/I/PP z dnia 27 stycznia 2006 r. przedstawiono w załączniku nr 1d 
do SIWZ. 

 
Opis usług realizowanych w Zakładzie Górniczym Sobieski:  
 
A. Zakres usług:  

1. Rozładunek, segregacja, układanie wg. rodzajów i typów wszelkich materiałów 
magazynowych, obudowy zmechanizowanej, urządzeń energomaszynowych na 
wyznaczone miejsca składowania. 

2. Załadunek urządzeń własnych Zamawiającego na środki transportowe odbiorców 
zewnętrznych oraz rozładunek ze środków transportowych. 

3. Pobieranie materiałów z magazynu Zamawiającego, przygotowanie do transportu i opustu 
do oddziałów dołowych (w tym cięcie i olowanie na wymiar drewna kopalnianego, cięcie 
na wymiar szyn, pilotów, itp.) oraz załadunek na środki transportowe. 

4. Przygotowanie do transportu i opustu szybami urządzeń energomaszynowych i elementów 
sekcji obudowy zmechanizowanej Zamawiającego oraz załadunek na środki transportowe.  
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5. Rozładunek i segregacja złomu wg rodzajów i typów wydawanego z oddziałów 
górniczych do miejsc wyznaczonych oraz urządzeń energomaszynowych i elementów 
sekcji obudowy zmechanizowanej  

6. Załadunek posegregowanego złomu Zamawiającego na środki transportowe odbiorców. 

7. Usługi załadunkowo-rozładunkowe Ŝurawiem wieŜowym, suwnicą bramową lub 
dźwigiem samojezdnym.  

8. Usługi transportowe wózkiem widłowym przy składowaniu i magazynowaniu materiałów  
i urządzeń energomaszynowych.  

9. Transport materiałów magazynowych samochodem cięŜarowym o ładowności min 6 ton 
między rejonami Sobieski, Piłsudski i Leopold (odległość ok. 5 km) wraz z pobieraniem  
z magazynu  

10. Transport materiałów i urządzeń lokomotywami spalinowymi wąskotorowymi na placach 
materiałowych, transport do opustu szybami i spod szybów na place materiałowe.  

11. Utrzymanie i bieŜąca naprawa torów o prześwicie 750 mm przy łącznej długości 4245 m 
oraz urządzeń kolei wąskotorowej (38 rozjazdów), utrzymanie i naprawa torów Ŝurawi 
wieŜowych oraz suwnicy bramowej.  

 
Szczegółowy zakres usług uwzględniający szacowaną przez Zamawiającego ilość czynności  
do wykonania w okresie realizacji umowy przedstawiono w załączniku 1e   do SIWZ. 
 
B. Okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

1. Zakres usług określonych w pkt. A. 1-8 realizowany będzie w okresie od dnia zawarcia 
umowy do dnia  30.09.2008 r. 

2. Zakres usług określonych w pkt. A. 9 - 11  realizowany będzie w okresie od dnia 
1.06.2007 r. do dnia 30.09.2008 r. 

 

C. Wykaz środków trwałych, będących własnością Zamawiającego, które Wykonawca 
będzie uŜytkował w Zakładzie Górniczym Sobieski.  

− Ŝuraw wieŜowy śW 75/100 – 2 szt. 

− suwnica bramowa  – 1 szt. 

− lokomotywy powierzchniowe spalinowe WLS 50 – 4 szt. 

Aktualne terminy obowiązujących dopuszczeń ruchowych określa załącznik nr 1g do 
SIWZ.  

Wykonawca będzie uŜytkował ww. urządzenia na podstawie odrębnej umowy dzierŜawy 
zawartej z Zamawiającym (zał. 1h do SIWZ) za odpłatnością określoną w tej umowie oraz 
wykonywał będzie na swój koszt konserwacje i naprawy tych urządzeń wg zasad 
określonych w ww. umowie, zgodnie z DTR dla utrzymania ich sprawności technicznej. 
Sprawność ww. urządzeń w całym okresie uŜytkowania winna być potwierdzona 
pozytywnym protokołem przeprowadzanych okresowo badań Urzędu Dozoru 
Technicznego. 

 
D. W celu naleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapewni ponadto następujące   

 urządzenia posiadające wymagane przepisami dopuszczenia do pracy:  

− wózki widłowe o udźwigu min 2,5 T – 1 szt. 
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Wykonawca zapewni wszelkie inne urządzenia i narzędzia, które uzna za niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
E. Zamawiający umoŜliwi Wykonawcy dokonanie oceny warunków pracy w rejonach 
świadczenia usług. W tym celu wyznacza kaŜdy wtorek po ukazaniu się ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich jako dzień 
przewidziany dla Wykonawców na przeprowadzenie oceny warunków realizacji umowy. 
Osobą, z którą naleŜy uzgodnić zamiar przeprowadzenia wizji lokalnej oraz jej godzinę 
jest mgr inŜ. Piotr Orzeł – tel. 32/618-55-32 

 
Opis usług realizowanych w Zakładzie Górniczym Janina:  
 
A. Zakres usług:  

1. Rozładunek, segregacja, układanie wg rodzajów i typów wszelkich materiałów 
magazynowych, obudowy zmechanizowanej, urządzeń energomaszynowych na 
wyznaczone miejsca składowania  

2. Załadunek urządzeń własnych Zamawiającego na środki transportowe odbiorców 
zewnętrznych oraz rozładunek ze środków transportowych. 

3. Pobieranie materiałów z magazynu Zamawiającego przygotowanie do transportu i opustu 
do oddziałów dołowych (w tym cięcie i olowanie na wymiar drewna kopalnianego, cięcie 
na wymiar szyn, pilotów, itp.) oraz załadunek na środki transportowe. 

4. Przygotowanie do transportu i opustu szybami urządzeń energomaszynowych i elementów 
sekcji obudowy zmechanizowanej Zamawiającego oraz załadunek na środki transportowe.  

5. Rozładunek i segregacja złomu wg rodzajów i typów wydawanego z oddziałów 
górniczych do miejsc wyznaczonych oraz urządzeń energomaszynowych i elementów 
sekcji obudowy zmechanizowanej  

6. Załadunek posegregowanego złomu Zamawiającego na środki transportowe odbiorców. 

7. Usługi załadunkowo-rozładunkowe Ŝurawiem wieŜowym, suwnicą bramową lub 
dźwigiem samojezdnym.  

8. Usługi transportowe wózkiem widłowym przy składowaniu i magazynowaniu materiałów 
i urządzeń energomaszynowych.  

9. Transport materiałów i urządzeń lokomotywami spalinowymi wąskotorowymi na placach 
materiałowych, transport do opustu szybami i spod szybów na place materiałowe.  

10. Utrzymanie i bieŜąca naprawa torów o prześwicie 550 mm przy łącznej długości 2170 mb 
oraz urządzeń kolei wąskotorowej (72 rozjazdy), utrzymanie i naprawa torów Ŝurawi 
wieŜowych . 

 
Szczegółowy zakres usług uwzględniający szacowaną przez Zamawiającego ilość czynności 
do wykonania w okresie realizacji umowy przedstawiono w załączniku  1f  do SIWZ. 
 
B. Okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zakres usług określonych w pkt. A. 1 - 10  realizowany będzie w okresie od dnia zawarcia 
umowy do dnia 30.09.2008 r. 
 

C. Wykaz środków trwałych, będących własnością Zamawiającego, które Wykonawca 
będzie uŜytkował w Zakładzie Górniczym Janina:     
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− Ŝuraw  wieŜowy śB-75/100  
− Ŝuraw wieŜowy śBW-75/100  
 

Aktualne terminy obowiązujących dopuszczeń ruchowych określa załącznik nr 1g do SIWZ.  

Wykonawca będzie uŜytkował ww. urządzenia na podstawie odrębnej umowy dzierŜawy 
zawartej z Zamawiającym (zał. 1h do SIWZ) za odpłatnością określoną w tej umowie oraz 
wykonywał będzie na swój koszt konserwacje i naprawy tych urządzeń wg zasad określonych 
w ww. umowie, zgodnie z DTR dla utrzymania ich sprawności technicznej. Sprawność ww. 
urządzeń w całym okresie uŜytkowania winna być potwierdzona pozytywnym protokołem 
przeprowadzanych okresowo badań Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

D. W celu naleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapewni ponadto następujące   
 urządzenia posiadające wymagane przepisami dopuszczenia do pracy:  

− Ŝurawie budowlane typu śB 75-100 udźwig min 6 T lub o podobnych parametrach –  
2 szt.  

lub Ŝuraw budowlany typu śB 75-100 i dźwig samojezdny o udźwigu min 6 T  

lub Ŝuraw budowlany typu śB 75-100 i suwnice bramowe o udźwigu min 6 T – 2 szt. 

− lokomotywy spalinowe 550 mm – 2 szt. 

− wózki widłowe o udźwigu min 2,5 T – 1 szt. 
 

Wykonawca zapewni wszelkie inne urządzenia i narzędzia, które uzna za niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

E. Zamawiający umoŜliwi Wykonawcy dokonanie oceny warunków pracy w rejonach 
świadczenia usług. W tym celu wyznacza kaŜdy wtorek po ukazaniu się ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jako dzień 
przewidziany dla Wykonawców na przeprowadzenie oceny warunków realizacji umowy. 
Osobą, z którą naleŜy uzgodnić zamiar przeprowadzenia wizji lokalnej oraz jej godzinę 
jest mgr inŜ. Józef Dziubek – tel. 32/627-05-20 


