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Jaworzno, dnia 12.01.2007 r. 
 
 

  
   Wykonawcy zainteresowaniu  
   udziałem w postępowaniu 
 
 
 
 

Sprawa nr 60/2006/RZP 
 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Najem wysokowydajnego kombajnu chodnikowego wraz 
z obsługą serwisową w całym okresie najmu dla potrzeb ZG JANINA”. 

 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Najem wysokowydajnego kombajnu 
chodnikowego wraz z obsługą serwisową w całym okresie najmu dla potrzeb ZG JANINA” na 
podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączeniu cytujemy pytania jednego 
z Wykonawców oraz odpowiedź Zamawiającego 
 
Załącznik:: 
Wyjaśnienia treści SIWZ 
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Załącznik do pisma z dnia 12.01.2007 
 
 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Pytania i odpowiedzi 
 
 

Sprawa nr 60/2006/RZP 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Najem wysokowydajnego kombajnu chodnikowego wraz z 
obsługą serwisową w całym okresie najmu dla potrzeb ZG JANINA”. 

 
 
Pytanie 1: 
Jak wynika z nazwy przedmiotu zamówienia „Najem wysokowydajnego kombajnu chodnikowego 
wraz z obsługą serwisową w całym okresie najmu dla potrzeb ZG JANINA” rozumiemy, 
Ŝe chodzi o: 

• Dostawę wysokowydajnego kombajnu w formie najmu; 
• Świadczenie usług serwisowych w okresie najmu, który dzieli się na okres gwarancyjny 

producenta tj. 12 miesięcy od daty uruchomienia kombajnu na dole oraz okres 
pogwarancyjny, w którym usługi serwisowe realizowane będą w oparciu o odrębną 
umowę serwisową. 

Prosimy o potwierdzenie czy powyŜsze rozumowanie jest prawidłowe 
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje przedstawioną interpretację zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i wprowadza zmiany w treści SIWZ w następującym zakresie: 

a) Zał. 1 do SIWZ– treść pk-tu. 6 „Wymagane warunki gwarancji i serwisowe” otrzymuje 
brzmienie: 

„Kombajn będący przedmiotem zamówienia musi zostać objęty gwarancją na okres 12 – m-cy od 
daty uruchomienia kombajnu na dole, w pozostałym okresie najmu Wykonawca udzielać będzie 
gwarancji na wykonane naprawy na warunkach odrębnej umowy serwisowej Wykonawca 
udzielać będzie gwarancji na wykonane naprawy na warunkach odrębnej umowy serwisowej. 
Wymagany jest przez Zamawiającego 24-godz. pełny zakres usług serwisowych, łącznie z 
zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transportu 
części do ZG „JANINA”. Reakcja na zgłoszenie awarii, tj. przybycie przedstawiciela serwisu, nie 
będzie dłuŜsza niŜ 8 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego. 

b) Zał. 2 do SIWZ –  treść pk-tu. III „OKRES GWARANCJI:” otrzymuje brzmienie; 

„Oferujemy gwarancję na 12-m-cy od daty odbioru technicznego kombajnu pod ziemią u 
Zamawiającego wraz z organami oraz wyposaŜeniem dodatkowym, na pozostały okres najmu 
kombajnu udzielać będziemy gwarancji na wykonane naprawy na warunkach odrębnej umowy 
serwisowej” . 

 
 
Pytanie 2: 
Ponadto w załączniku nr 4 do SIWZ „Projekt umowy” w § 8 pkt. 6 „Wyłączenia z gwarancji” nie 
uwzględniono elementów głowic urabiających oraz elementów podajnika zgrzebłowego. 
W związku z powyŜszym wnosimy o uwzględnienie w w/wym punkcie poniŜszego wykazu: 



 3 

 Części szybko zuŜywające się kombajnu: 

• nóŜ urabiający i jego zabezpieczenie 

• tuleje w uchwytach noŜowych 

• płyty ścierne stołu i podajnika 

• łańcuch podajnika ze zgrzebłami 

• gwiazdy napędowe i zwrotne podajnika 

• prowadnice podajnika 

• uszczelki 

• filtry  

• dysze 

• śruby i bolce 
 Części szybko zuŜywające się- system zraszania: 

• zawory 

• dysze 

• rozrząd wody 
Pytanie 3: 
Zapis w p-kcie 8 § 5 dotyczący wykonania jednorazowego remontu kombajnu w okresie trwania 
umowy najmu nie określa zakresu rzeczowego remontu. W związku z powyŜszym wnosimy 
o zrezygnowanie z zapisów pktu 8 § 5 w całości. 
Pytanie 4: 
W § 9 „Zwrot kombajnu” w pkt. 1 nie określono okresu, w którym Zamawiający zobowiązany 
będzie do wydania kombajnu na powierzchnię i przekazaniu go Wykonawcy. Wnosimy 
o uzupełnienie § 9. pkt 1 po słowach „…przedstawicieli obu stron umowy” o następujący zapis: 
„w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zakończenia usługi najmu”.  
Jednocześnie wnosimy o umieszczenie w § 10 „Kary umowne” zapisu: „Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zwrocie kombajnu w 
wysokości dobowej ceny jednostkowej netto najmu za kaŜdy dzień zwłoki po terminie 
określonym w § 9. pkt 1” 
Pytanie 5: 
Dodatkowo w § 10 „Kary umowne” wnosimy o umieszczenie zapisu o treści: 
„Do odpowiedzialności z tytułu innych niŜ określone w pkt 1, 2 zastosowanie mają ogólne 
zasady Kodeksu Cywilnego, z tym, Ŝe Zamawiający/Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody następcze i/lub pośrednie, a Wykonawca/Zamawiający nie będzie dochodził szkód 
takich jak: 

• straty z zysku 

• przerwy w produkcji 

• utracone wynagrodzenie 
Nie dotyczy to szkód wynikających z winy umyślnej lub raŜącego niedbalstwa Wykonawcy lub 
Zamawiającego” 
 
Odpowiedź: 
W związku z pytaniami od 2 do 5 dotyczącymi projektu umowy Zamawiający dokonuje 
modyfikacji SIWZ w zakresie projektu umowy stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ. Zmodyfikowany 
projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 
 
Załączniki: 
1/ Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy (po modyfikacji) 
2/ Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy (po modyfikacji) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
(po modyfikacji) 

……………………… 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 

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

                                                                                                            
Oficjalna, pełna nazwa wykonawcy: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Dokładny adres pocztowy wykonawcy: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Pozostałe informacje o wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum): 
 
NIP ............................................................... REGON ………….…………………………………… 
 
Nr konta bankowego................................................................................................................................... 
 
telefon .........................................................  fax …. ........................................................................... 
 
e-mail …………………………………………......................................................................................... 
 
Adres internetowy (URL) …………………...…………………………………………………………... 
 

 
 
 
 

OFERTA 
 

 
Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa nr 60/RZP/2006) na: 
 
 

„Najem wysokowydajnego kombajnu chodnikowego wraz z obsługą serwisową 
w całym okresie najmu dla potrzeb ZG JANINA”  



 5 

I. CENA OFERTY  
 

Lp  Oferowan y t yp  
komba jnu   
(oznaczen ie 
techn iczne 
obowią zu j ąc e  u  
Wykonawcy) 

Wyszczególnienie 

 
 

Szacunk
owa 
ilość 
dób 

najmu 

Cena jedn. 
netto najmu 

w zł/dobę 

Cena netto  
[zł] 

(ilość*cena 
jedn. netto 

najmu)  

Stawka VAT 
(zastosowana do 
obliczenia ceny 

brutto) 
[%] 

 
Cena brutto  

[zł] 
 

(Cena netto + 
VAT) 

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

1. ................... Kombajn 
kompletny 

 
1005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
Łączna cena brutto oferty (słownie złotych): 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Uwaga: 
• W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego w Jaworznie.  
• Podana ilość dób jest wielkością szacunkową, która moŜe ulec zmianie bez wpływu na ceny 

jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia. 
 
 
II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Termin dostawy kombajnu: do 10 tygodni od daty podpisania umowy 
Termin odbioru technicznego: 21 dni od terminu zakończenia dostawy 
Okres najmu: 33 miesiące od daty odbioru w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego 
 

I II.  OKRES GWARANCJI:  

Oferujemy gwarancję na 12-m-cy od daty odbioru technicznego kombajnu pod ziemią 
u Zamawiającego wraz z organami oraz wyposaŜeniem dodatkowym, na pozostały okres najmu 
kombajnu udzielać będziemy gwarancji na wykonane naprawy na warunkach odrębnej 
umowy serwisowej 
 
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI: 
• Zapłata nastąpi na rachunek wykonawcy w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym 

wykonano usługę na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym faktura będzie 
wystawiona nie wcześniej niŜ 30 dni przed upływem terminu płatności. 

• Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, Ŝe: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
2. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt. 1-2 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się 

za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz zobowiązujemy się 
do ich przestrzegania. 



 

4. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców. 
8. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie …………zł (słownie:………………………….) zostało 

wniesione w dniu …………  w formie …………………… 
9. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  
 
Oświadczamy, Ŝe 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    

10. Wartość netto kombajnu Wykonawca określa na kwotę …………………zł (słownie 
złotych:………………………………………………..) 

 

 

 

        ……….……………….…………………………….. 
       (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 



 

Zał.  nr 4 do SIWZ 
 

(projekt po modyfikacji) 

UMOWA  
NAJMU I OBSŁUGI SERWISOWEJ   

 
zawarta w dniu  ............................. r. ,  w Jaworznie pomiędzy: 

Południowym Koncernem Węglowym S.A. 

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, 

NIP 6321880539,  Regon 240033634,   

wpisaną do Rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000228587, 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

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

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

a 
nazwa……………… 
adres……………….,   
NIP: …………………REGON: …………… 
wpisaną do …………….. pod nr KRS……………….                
zwaną w treści Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
 
1. ………………………………………….. -  ………………………………………. 

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

 
Umowa została zawarta na podstawie: 

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem wysokowydajnego  kombajnu 
chodnikowego wraz z obsługą serwisową w całym okresie najmu dla potrzeb ZG Janina”  
sprawa nr 60/2006/RZP 

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

3. Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Nr ………. z dnia ......................... 

 
§ 1.  

 Przedmiot umowy 
         
Przedmiotem umowy jest najem fabrycznie nowego kombajnu chodnikowego wraz 
z wyposaŜeniem dodatkowym, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przedstawioną w zał. nr 1 do 
umowy, zwanego dalej kombajnem, wraz z obsługą serwisową w całym okresie najmu dla 
potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego JANINA, na okres 33 
miesięcy.  

 



 

§ 2.  
Dostawa 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na własny koszt i ryzyko 

kombajn do Zakładu Górniczego JANINA w terminie do 10 tygodni od daty podpisania 
umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu dostawy kombajnu  
z dwumiesięcznym wcześniejszym powiadomieniem. Przesunięcie, o którym mowa nie moŜe 
przekroczyć okresu jednego miesiąca. 

3. O przygotowaniu kombajnu do przekazania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić 
Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. 

4. Kombajn zostanie przekazany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla 
danego rodzaju towaru i sposobu przewozu oraz winien być oznakowany w sposób 
umoŜliwiający łatwą jego identyfikację. 

5. Kombajn dostarczony w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego posiadać będzie:  
− punkty mocowania do transportu (uchwyty lub otwory technologiczne) na wyposaŜeniu   
     kaŜdego   podzespołu o masie powyŜej 40 kg, 
− oleje i smary niezbędne do uruchomienia kombajnu i przeprowadzenia prób po 

zmontowaniu, 
− zabezpieczenie antykorozyjne. 

6. W terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od dnia dostarczenia ostatniego elementu zostanie 
sporządzony protokół kompletności dostawy kombajnu, podpisany przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za nadzór i realizacje umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi 
Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni 
roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko, co do braków w dostawie. Brakujący 
towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza 
uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie. 

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

9. Termin rozpoczęcia najmu kombajnu będzie liczony od dnia odbioru technicznego w miejscu 
pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem 
podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Nie przeprowadzenie z winy Zamawiającego 
odbioru technicznego kombajnu pod ziemią w terminie 21 dni od daty zakończenia dostawy 
będzie równoznaczne z rozpoczęciem okresu najmu od następnego dnia po upływie tego 
terminu. 

                  
§ 3. 

Zasady rozliczeń 
 

1. Zamawiający będzie płacić Wykonawcy za najem kombajnu stałą w okresie obowiązywania 
umowy cenę jednostkową netto najmu w wysokości ………………………………..zł/dobę.  

      (słownie: …………………………….). 
2. Do ceny określonej w § 3 pkt 1. zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %. 
3. Cena określona w § 3 pkt 1. zawiera wszystkie koszty związane z dostawą, rozładunkiem 

i załadunkiem kombajnu do Zamawiającego oraz zwrotem do Wykonawcy. 



 

4. Koszty części zamiennych wymienionych w ramach usług serwisowych gwarancyjnych wraz 
z kosztami transportu do i od Zamawiającego oraz roboczodniówkami pracowników serwisu, 
ponosi Wykonawca. W przypadku nieuzasadnionych roszczeń gwarancyjnych, naprawy 
i wymiany odbywać się będą na koszt Zamawiającego, zgodnie z odrębnie zawartą umową 
serwisową. 

5. Strony ustalają, Ŝe łączna wartość najmu na podstawie niniejszej umowy nie moŜe 
przekroczyć kwoty brutto …………….. zł (słownie złotych: ……………………../100), czyli 
kwoty netto ……………… zł (słownie złotych: ………………………………………..100) 
powiększonej o podatek VAT w wysokości …….. %. 

 
 

§ 4.   
 Fakturowanie usług najmu 

 
1. Zamawiający płacił będzie Wykonawcy w okresach miesięcznych cenę określoną  

w §3 pkt. 1. w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę najmu, 
przy czym faktura VAT za najem będzie wystawiona nie wcześniej niŜ 30 dni przed upływem 
terminu płatności.  

2. Faktury naleŜy wystawiać i dostarczać do Zamawiającego na adres: Południowy Koncern 
Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37 zaznaczając w treści faktury, iŜ dotyczy 
ona Zakładu Górniczego Janina w LibiąŜu.  

3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, 
pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego.    

4. Bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie, nie moŜna przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

5. Za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT na najem kombajnu, bez 

konieczności potwierdzenia odbioru faktury podpisem. 
7. Strony oświadczają, Ŝe są podatnikami podatku VAT. 
 

§ 5. 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Oddanie Zamawiającemu do uŜywania, na okres obowiązywania umowy (zgodny z § 1), 

kombajnu będącego przedmiotem najmu. 
2. Dostarczenie Zamawiającemu wraz z kombajnem: 

a) deklaracji zgodności WE, 

b) świadectw jakości wyrobu,  

c) instrukcji (w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/09/EWG) -3 egzemplarze + 1 
egzemplarz w formie elektronicznej, 

d) Protokół kontroli ostatecznej (dot. silników);   

e) kompletu dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania kombajnu 
chodnikowego w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w 
wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego. 
Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy, 

f) katalogu części zamiennych- 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej. 

3. Sporządzanie notatek słuŜbowych pokontrolnych, co do stanu technicznego kombajnu 
i warunków jego eksploatacji, z których jeden egzemplarz zostaje u Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie kombajnu w podzespoły i części zamienne niezbędne do usunięcia powstałych 
awarii. 



 

5. Przyjazd i zgłoszenie ekipy serwisu do Dyspozytora Zamawiającego lub osoby określonej 
w wezwaniu w czasie moŜliwie najkrótszym jednak nie dłuŜszym niŜ 8 godzin od zgłoszenia 
awarii telefonicznie. Zgłoszenie awarii telefonicznie wymaga potwierdzenia pisemnego ze 
strony Zamawiającego. 

6. Zapewnienie, w ramach niniejszej umowy, nadzoru nad montaŜem kombajnu w miejscu pracy 
pod ziemią na kaŜdej zmianie roboczej w uzgodnionym uprzednio terminie. 

7. Przeszkolenie w ramach niniejszej umowy, 30 pracowników Zamawiającego w zakresie 
obsługi, konserwacji i kontroli przedmiotu najmu w terminie obustronnie uzgodnionym. 

§ 6. 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Eksploatacja kombajnu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz: 
     - wymaganymi instrukcjami, 
     - zasadami racjonalnej techniki i bezpieczeństwa. 
2. Wykonywanie na własny koszt czynności przeglądowych i konserwacyjnych kombajnu, 

wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji. 
3. Na wniosek Wykonawcy prowadzenie karty maszyny wg wzoru dostarczonego przez 

Wykonawcę, odnotowywanie w tej karcie wymian zespołów i podzespołów, części 
zamiennych oraz dokonywanie zapisów dat przeglądów, konserwacji, remontów bieŜących, 
awarii oraz efektywnego czasu pracy przedmiotu najmu. 

4. Zwrócenie Wykonawcy, po upływie okresu najmu, kompletnego kombajnu, odpowiednio 
oczyszczonego, bez olejów i smarów, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zuŜycie. 

5. UmoŜliwienie pracownikom Wykonawcy dokonywania doraźnych kontroli stanu 
technicznego kombajnu. 

6. W celu naleŜytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z przepisu art. 354 
§ 1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający (w czasie wykonywania przez Wykonawcę robót na 
rzecz Zamawiającego) zapewni Wykonawcy korzystanie z wewnętrznej łączności 
telefonicznej, sprzętu ochrony osobistej i łaźni górniczej oraz pozostałej obsługi ze strony 
odpowiednich słuŜb Zamawiającego niezbędnej do realizacji umowy.  

7. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za kombajn od chwili jego dostarczenia, do 
czasu jego zwrotu Wykonawcy. Wartość netto kombajnu Wykonawca określa na kwotę 
………………zł.  

8. W przypadku zniszczenia lub utraty kombajnu w wyniku wypadku losowego Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odszkodowania w wysokości wartości kombajnu 
przedstawionej w § 6 pkt 7. pomniejszonej o kwotę odpisów amortyzacyjnych. 

9. Dopuszcza się uzgodnienie wysokości odszkodowania w drodze negocjacji. 
 

§ 7.  
Realizacja umowy 

 
1. Bez zgody Wykonawcy, Zamawiający nie moŜe: 

a) wykonywać pracy wynajmowanym kombajnem u innych uŜytkowników, 
b) podnajmować przedmiotowego kombajnu, 
c) dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w wynajmowanym kombajnie, 
d) zlecać stronom trzecim wykonywania napraw i remontów wynajmowanego kombajnu. 

2. Za prawidłową realizację umowy odpowiedzialni są: 
      -  ze strony Zamawiającego:  Dariusz Marzec tel. 032 627-05-67 
      -  ze strony Wykonawcy:  ………………………………………………  tel………………… 
 



 

§ 8.    
Gwarancja i serwis 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony kombajn następujących gwarancji: 

a) 12 – m-cy od daty odbioru technicznego kombajnu, wraz z organami oraz wyposaŜeniem 
dodatkowym pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem 
podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 
b)  w pozostałym okresie najmu Wykonawca udzielać będzie gwarancji na wykonane naprawy 
na warunkach odrębnej umowy serwisowej. 

2. Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru technicznego kombajnu w chodniku zgodnie 
z § 2 pkt 9. 

3. Wykonawca gwarantuje, Ŝe kombajn zostanie wykonany zgodnie z najwyŜszymi standardami 
obowiązującymi w przemyśle i przystosowany będzie do warunków górniczo – geologicznych 
określonych w SIWZ oraz do współpracy z pozostałymi urządzeniami kompleksu 
chodnikowego, spełniając przy tym aktualnie obowiązujące przepisy.  

4. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z powodu wady materiału lub wadliwego 
wykonania, o ile wystąpią one w podanych w § 8 pkt 1 oraz pkt 7 okresach i zostaną 
udokumentowane. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki 
spowodowane zaniedbaniem lub nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących przechowywania i 
transportu kombajnu do miejsca zabudowy oraz dostarczonych z kombajnem instrukcji. 
Dotyczy to równieŜ stosowania olejów, filtrów oraz innych materiałów eksploatacyjnych i 
części nie uzgodnionych z Wykonawcą. 

5. Gwarancja określona w § 8 pkt 1 oraz pkt 7 obowiązuje wyłącznie, gdy: 
a. kombajn jest eksploatowany zgodnie z instrukcją producenta; 
b. uŜywane są wyłącznie oryginalne części zamienne Wykonawcy lub części zamienne 

zatwierdzone przez Wykonawcę. 
6. Wyłączenia z gwarancji: 

a. uszkodzenia powstałe wskutek wykorzystywania kombajnu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem;  

b. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania harmonogramu czynności 
konserwacyjnych zawartego w instrukcjach, a zwłaszcza terminowej wymiany oleju, 
filtrów oleju i filtrów wodnych;  

c. uszkodzenia powstałe wskutek rozbijania skały zwięzłej organami urabiającymi lub 
korpusem maszyny; 

d. części szybkozuŜywające się kombajnu tj. : 
- uszczelnienia 
- bezpieczniki elektryczne 
- nóŜ urabiający i jego zabezpieczenie 
- tuleje w uchwytach noŜowych 
- uszczelki 
- filtry  
- dysze 
Części szybko zuŜywające się systemu zraszania: 
- zawory  
- dysze 

7. Części o ograniczonej gwarancji: 
 - płyty ścierne stołu i podajnika- gwarancja na okres 9 miesięcy od daty odbioru 
technicznego kombajnu pod ziemią u Zamawiającego; 
 - łańcuch podajnika ze zgrzebłami- gwarancja na okres 6 miesięcy od daty odbioru 
technicznego kombajnu pod ziemią u Zamawiającego; 
 - gwiazdy napędowe i zwrotne podajnika- gwarancja na okres 9 miesięcy od daty odbioru 
technicznego kombajnu pod ziemią u Zamawiającego; 



 

 - prowadnice podajnika- gwarancja na okres 6 miesięcy od daty odbioru technicznego 
kombajnu pod ziemią u Zamawiającego; 
 - śruby i bolce- gwarancja na okres 9 miesięcy od daty odbioru technicznego kombajnu 
pod ziemią u Zamawiającego; 
 - rozrząd wody- gwarancja na okres 9 miesięcy od daty odbioru technicznego kombajnu 
pod ziemią u Zamawiającego; 
8. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad towaru Wykonawca jest zobowiązany na 

własny koszt niezwłocznie wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy. 
9. Przeglądy i naprawy winny być dokonywane wyłącznie przez Wykonawcę. 

O konieczności istotnej naprawy Zamawiający powinien niezwłocznie zawiadomić 
Wykonawcę. 

10. Wykonawca zapewni wykonanie napraw w miejscu pracy kombajnu. JeŜeli naprawa  nie 
będzie moŜliwa w miejscu pracy kombajnu, Wykonawca dostarczy część lub podzespół do 
podmiany, wymieni go na własny koszt i odpowiedzialność. Dopuszcza się wykonanie napraw 
podzespołów u Wykonawcy, o ile nie wydłuŜy to czasu usuwania awarii. 

11. Wszystkie wady i awarie, jakie wynikną w czasie eksploatacji kombajnu będą zgłaszane do  
       serwisu Wykonawcy telefonicznie oraz faksem na niŜej podane numery: 

 serwis elektryczny we wszystkie dni: …………….   
 serwis mechaniczny we wszystkie dni:…………… 

       fax:……………..  
12. Wykonawca zapewni dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych 

w zakresie nie objętym gwarancją we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę 
przez cały okres eksploatacji w oparciu o odrębną umowę serwisową.  
       

§ 9 . 
Zwrot kombajnu  

1. Wykonawca zobowiązuje się po okresie najmu odebrać kombajn własnym transportem, na 
własny koszt i ryzyko. Zwrot kombajnu zostanie dokonany na terenie Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Janina po wydaniu na powierzchnię oraz 
sporządzeniu protokołu  kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy w 
nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia usługi najmu.   

2. Przedmiotem zwrotu moŜe być tylko kombajn kompletny (zgodny ze szczegółową 
specyfikacją przedstawioną w zał. nr 1. W przypadku stwierdzenia niekompletności 
zwracanego kombajnu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące 
elementy lub zapłacić za nie zgodnie z obowiązującymi cenami, określonymi w umowie 
serwisowej. 

 
§ 10 . 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w dostawie kompletnego kombajnu oraz przynaleŜnej mu dokumentacji w 

wysokości 3 – krotnej dobowej ceny jednostkowej netto najmu za kaŜdy dzień zwłoki, nie 
więcej niŜ 10% kwoty netto określonej w § 3 ust. 5. 

b) za zwłokę w podjęciu czynności serwisowych powyŜej 8 godz. od momentu zgłoszenia 
awarii, w wysokości 6 000,00 zł. za kaŜde kolejne 8 godz. powyŜej w/w czasu, nie więcej 
niŜ 10% kwoty netto określonej w § 3 ust. 5. 

 
 



 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zwrocie 
kombajnu w wysokości dobowej ceny jednostkowej netto najmu za kaŜdy dzień zwłoki po 
terminie określonym w § 9. pkt 1, nie więcej niŜ 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust 5. 
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu 
obciąŜeniowego. 
4. Obie Strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŜszających kary 
umowne do wysokości łącznej wartości netto umowy określonej w § 3 ust. 5..  
5. Odpowiedzialność kaŜdej ze stron za szkodę wyrządzoną drugiej stronie wskutek niewykonania 
lub nienaleŜytego wykonania zobowiązań określonych niniejszą umową jest ograniczona do 
rzeczywistych strat poniesionych przez drugą stronę i nie obejmuje korzyści, które strona ta 
mogłaby osiągnąć, gdyby nie doszło do tegoŜ niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
zobowiązań. 

 
   § 11.  

 Siła wyŜsza 
1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona moŜe być zwolniona w przypadku 

zaistnienia uniemoŜliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nie 
przewidzianych, niezaleŜnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak 
w szczególności klęska Ŝywiołowa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła 
wyŜsza). 

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyŜszą Strony są zobowiązane niezwłocznie się 
powiadomić. Gdyby te okoliczności trwały dłuŜej niŜ 6 miesięcy, kaŜda ze Stron ma prawo 
odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty drugiej Stronie odszkodowania i kary umownej 
z tytułu odstąpienia od umowy. 

§ 12. 

   Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe kombajn jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw 
majątkowych osób trzecich. 

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

3. Strony umowy dopuszczają moŜliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeŜeniem art.144 
ustawy Prawo zamówień publicznych.   

4. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy na warunkach określonych 
w art.145 ustawy ,, Prawo zamówień publicznych”. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy ze względu 
na siedzibę Zamawiającego. 

7. Strony umowy zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy serwisowej, o której mowa w  
§ 8 pkt 11.  

8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla kaŜdej ze stron. 

9. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  
      Integralną część umowy stanowi: 
      Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu najmu 
   
               ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  
 
1. ...................................................     1. .............................................. 
 
2. ...................................................     2. .............................................. 



 

Załącznik nr 1 

 

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu najmu. 

 

(Sporządzona przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy) 
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