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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364719-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Jaworzno: Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych
2012/S 221-364719

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37
Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Andrzej Pająk
43-600 Jaworzno
POLSKA
Tel.:  +48 326185431
E-mail: andrzej.pajak@pkwsa.pl
Faks:  +48 326150862
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pkwsa.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pkwsa.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.pkwsa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa urządzeń kompleksu ścianowego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy
Sobieski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364719-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:andrzej.pajak@pkwsa.pl
www.pkwsa.pl
http://www.pkwsa.pl
http://www.pkwsa.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Południowy Koncern Węglowy S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI w Jaworznie.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Część nr 1 zamówienia - Dostawa fabrycznie nowej obudowy zmechanizowanej do pokładów o grubości do
4,5m. część nr 2 zamówienia - Dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z
wyposażeniem elektrycznym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43140000, 42417230

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 10 000 000 euro.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
1) Krótki opis:

Dostawa fabrycznie nowej obudowy zmechanizowanej do pokładów o grubości do 4,5 m (177 sz. sekcji).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43140000, 42417230

3) Wielkość lub zakres:
Powyżej 10 000 000 euro.

Część nr: 2
1) Krótki opis:

Dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43140000, 42417230

3) Wielkość lub zakres:
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Powyżej 400 000 euro.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium
Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w
wysokości:
— dla części nr 1 zamówienia: 1.000.000,00 złotych,
— dla części nr 2 zamówienia: 300.000,00 złotych.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego:
Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o
udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych wystarczy oświadczenie (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III.2.1.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2. sekcji III.2.1.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.
4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.1.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.2.1.C
ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1.C. zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.2.1.D stosuje się odpowiednio.
Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji
ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej
niż:
— dla części nr 1 zamówienia: 100.000.000,00 zł,
— dla części nr 2 zamówienia: 25.000.000,00 zł.
Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV –
wersja porównawcza.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez
Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:
Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie
warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej.
W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty
określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
określonego powyżej.
W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją
dostaw:
— dla części nr 1 zamówienia: obudowy zmechanizowanej o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000.000,00
złotych brutto,
— dla części nr 2 zamówienia: przenośników zgrzebłowych ścianowych o łącznej wartości nie mniejszej niż
25.000.000,00 złotych brutto.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć do oferty: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na dostawy określone przez Zamawiającego,
z podaniem wartości tych zamówień, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Zamawiający przewiduje zastosowanie
aukcji elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
2.1. Udział w aukcji może wziąć wyłącznie wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i został
zaproszony do udziału w aukcji.
2.2. Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w
ofercie pisemnej wykonawcy.
2.3. W celu wzięcia udziału w aukcji wykonawca musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zapoznać się z „Regulaminem aukcji
elektronicznej w zamówieniach publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi
w zaproszeniu do udziału w aukcji.
2.4. W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego wykonawca powinien dysponować
komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
a) zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (dla wersji 9 włączyć widok
zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej,
b) system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit).
Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://
eezp.pkwsa.pl/aukcje/ w zakładce „Wymagania”.
2.5. Do Aukcji nie zostaną zaproszeni wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz wykonawcy, których oferty
pisemne zostały odrzucone.
2.6. W czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie swoim loginem i hasłem zawartym w
zaproszeniu do udziału w aukcji.
2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego wykonawcy loginu i hasła osobom
trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.
3. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto oferty - waga 100 %

http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/
http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/
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IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
44/2012/EEZP/AP

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
okresowego ogłoszenia informacyjnego
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 109-181687 z dnia 9.6.2012

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.12.2012 -
14:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20.00 PLN
Warunki i sposób płatności: 1. SIWZ można pobrać w siedzibie Zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul.
Grunwaldzka 37 (budynek Zarządu, Wydział Zamówień Publicznych - II piętro, pok. nr 27).
2. Zapłatę za SIWZ można uiścić:
a) w kasie Zamawiającego - w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 11:00 do 14:00,
środa w godz. 7:30 do 10:00 i od 12:00 do 14:00;
b) za zaliczeniem pocztowym wraz z kosztami przesyłki, po przesłaniu do Zamawiającego wniosku o
przekazanie SIWZ, zawierającego: dane Wykonawcy niezbędne do przesłania SIWZ oraz wystawienia faktury, a
także numer telefonu i numer faksu Wykonawcy.
3. SIWZ wraz z załącznikami można również bezpłatnie pobrać ze strony internetowej www.pkwsa.pl

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.12.2012 - 09:30

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 7.12.2012 - 10:30
Miejscowość
Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, budynek Zarządu, I piętro, sala
konferencyjna – pok. nr 8.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181687-2012:TEXT:PL:HTML
www.pkwsa.pl
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D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY
ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.
1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną
w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi
oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji
elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/
lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby dostarczony przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów, tj.:
— dla części nr 1 zamówienia.
a) Ustawy z dnia 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i wynikającymi z niej
rozporządzeniami,
b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm. Z 2006 r. Dz. U. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010r. Dz. U. Nr 126,
poz. 855),
c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 200 4 r. Nr 204, poz.
2087 z późn. zm.),
d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U.
z 2005 r. Nr 263, poz. 2203),
f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu
elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),
g) Ustawy z dnia 13.4.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556),
h) PN-EN 1804-1 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy
zmechanizowanej – Część 1; Sekcje obudowy wymagania ogólne”.
i) PN-EN 1804-2 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy
zmechanizowanej – Część 2: Stojaki, podpory i siłowniki pomocnicze”.
j) PN-EN 1804-3 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy
zmechanizowanej – Część 3: Hydrauliczne układy sterowania”.
k) PN-EN 13463-1 „Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1:
Podstawowe zagrożenia i wymagania”.
— dla części nr 2 zamówienia.
a) Ustawy z dnia 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i wynikającymi z niej
rozporządzeniami,
b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 126,
poz. 855),
c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.
2087 z późn. zm.),
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d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U.
z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
f) Ustawy z dnia 13.4.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556),
g) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania
w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz.1003 z dnia 1.5.2004 r.)
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:
Oświadczamy, że dostarczony przedmiot zamówienia spełniał będzie wymogi niżej wymienionych przepisów
i będzie mógł być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu
Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski:
— dla części nr 1 zamówienia.
a) Ustawy z dnia 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i wynikającymi z niej
rozporządzeniami,
b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 124, po.z 863 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 126,
poz. 855),
c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2087 z późn. zm.),
d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
(Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i
systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. Nr
263, poz. 2203),
f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.8.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu
elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),
g) Ustawy z dnia 13.04.2007r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556),
h) PN-EN 1804-1 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy
zmechanizowanej – Część 1: Sekcje obudowy wymagania ogólne”.
i) PN-EN 1804-2 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy
zmechanizowanej – Część 2: Stojaki, podpory i siłowniki pomocnicze”.
j) PN-EN 1804-3 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy
zmechanizowanej – Część 3: Hydrauliczne układy sterowania”.
k) PN-EN 13463-1 „Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1:
Podstawowe zagrożenia i wymagania”.
— dla części nr 2 zamówienia.
a) Ustawy z dnia 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i wynikającymi z niej
rozporządzeniami,
b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm. z 2006r. Dz. U. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010r. Dz. U. Nr 126,
poz. 855),
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c) Ustawy z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z
późn. zm.),
d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
(Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i
systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005r. nr
263, poz. 2203),
f) Ustawy z dnia 13.4.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556),
g) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.4.2004r w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w
zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz.1003 z dnia 1.5.2004 r.)
3. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania techniczne określone w załączniku
nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:
— dla części nr 1 zamówienia.
3.1). wypisów z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/
WE oraz rysunki, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w
Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia, zawierające:
a) Wykaz parametrów technicznych obudowy zmechanizowanej wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 9 do SIWZ;
b) rysunki sekcji liniowej zrabowanej przygotowanej do transportu,
c) rysunki sekcji liniowej przygotowanej do rozparcia w przecince ścianowej (złamanej, aby określić min.
długość i max. wysokość).
Rysunki mają posłużyć do określenia min. wymiarów wyrobisk, zakrętów skrzyżowań. Na rysunku należy
określić środek ciężkości, masę sekcji, oraz uchwyty transportowe z opisem ich nośności,
d) rysunek sekcji skrajnej zrabowanej przygotowanej do transportu (bez części stropnicy wychylno
wysuwnej),
e) rysunek sekcji skrajnej przygotowanej do rozparcia w przecince ścianowej (kompletnej, złamanej, aby
określić min. długość i max. wysokość).
Rysunki mają posłużyć do określenia min. wymiarów wyrobisk, zakrętów skrzyżowań. Na każdym rysunku
należy określić środek ciężkości, masę sekcji, oraz uchwyty transportowe z opisem ich nośności.
f) rysunek zestawieniowy (szkic) sekcji liniowej rozpartej na wysokości 4,5 m – przekrój przez ścianę z
wrysowanym zarysem przenośnika i kombajnu (sekcja w układzie „z krokiem wstecz” odsunięta od przenośnika
o skok 800 mm).
Na rysunku należy przyjąć następujące założenia:
— szerokość przenośnika od końca klina ładującego do końca prowadnicy kablowej wynosi 1950mm,
— odległość od końca klina ładującego do osi przyłącza belki sekcji wynosi 1550 mm,
— maksymalne otwarcie stropu przy wysokości 4,5 m wynosi 550 mm (układ przesuwny na drugim otworze tzn.
sekcja ma jeszcze możliwość przysunięcia do ociosu o 150 mm),
— przejście na rysunku w tym przypadku min 750mm, a odległość od prowadnicy kablowej do najbardziej
wystających elementów stojaka lub siłownika katamaran min. (800 mm + 750 mm),
— wysokość prowadnicy kablowej od spągu – 1350 mm,
— wysokość kombajnu z osłonami ociosowymi zamkniętymi mierzona od spągu wynosi 1850 mm,
— szerokość wewnętrzna rynny – 900 mm,
— profil rynny przenośnika – 340 mm,
— ścieżka kombajnowa – 350 mm,
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— szerokość organu – 800 mm,
— zagłębienie w spąg – 300 mm,
— średnica organu – 2500 mm.
Wykonawca określi na rysunku:
— środek ciężkości sekcji liniowej,
— maksymalne otwarcie stropu dla wysokości 2,4 m,
— charakterystyczne wymiary elementów sekcji (długość od początku stropnicy do osi stojaka, długość
stropnicy od osi stojaka do końca stropnicy stykającej się ze stropem, długość spągnicy),
— całkowitą długość sekcji przy rozparciu na wysokości 4,5 m i 2,4 m.
g) rysunek zestawieniowy (szkic) sekcji liniowej rozpartej na wysokości 3,9 m – przekrój przez ścianę z
wrysowanym zarysem przenośnika i kombajnu (sekcja w układzie „z krokiem wstecz” odsunięta od przenośnika
o skok 800 mm).
Dane jak w ppkt f) za wyjątkiem:
— wysokość prowadnicy kablowej od spągu – 1200 mm,
— wysokość kombajnu z osłonami ociosowymi zamkniętymi mierzona od spągu wynosi 1500 mm,
— średnica organu – 2200 mm.
Wykonawca określi na rysunku:
— maksymalne otwarcie stropu dla wysokości 3,9 m.
h) rysunek zestawieniowy (szkic) sekcji skrajnej rozpartej na wysokości 4,5 m – przekrój przez ścianę z
wrysowanym zarysem napędu zwrotnego przenośnika ścianowego i kombajnu (sekcja w układzie „ bez kroku
wstecz” dosunięta do przenośnika)
Na rysunku należy przyjąć następujące założenia:
— maksymalne otwarcie stropu przy wysokości 4,5 m wynosi 550 mm,
— odległość od końca napędu do osi przyłącza belki sekcji wynosi 3450 mm,
— wysokość całkowita napędu zwrotnego 1150 mm,
— ścieżka kombajnowa – 350 mm,
— szerokość organu – 800 mm,
— zagłębienie w spąg – 300 mm,
— średnica organu – 2500 mm.
Wykonawca określi na rysunku:
— środek ciężkości sekcji skrajnej,
— maksymalne otwarcie stropu dla wysokości 2,4 m,
— charakterystyczne wymiary elementów sekcji (długość stropnicy wychylno-wysuwnej, długość od początku
stropnicy części stałej do osi stojaka, długość stropnicy od osi stojaka do końca stropnicy stykającej się ze
stropem, długość spągnicy),
— całkowitą długość sekcji przy rozparciu na wysokości 4,5 m i 2,4 m,
— wymiary przejścia dla załogi.
i) rysunek zestawieniowy (szkic) sekcji skrajnej rozpartej na wysokości 3,9m – przekrój przez ścianę z
wrysowanym zarysem napędu zwrotnego przenośnika ścianowego i kombajnu (sekcja w układzie „ bez kroku
wstecz” dosunięta do przenośnika)
Dane jak w ppkt h) za wyjątkiem:
— wysokość kombajnu z osłonami ociosowymi zamkniętymi mierzona od spągu wynosi 1500 m,
— średnica organu – 2200 mm.
Wykonawca określi na rysunku:
— maksymalne otwarcie stropu dla wysokości 3,9 m.
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j) schemat układu hydraulicznego sekcji skrajnej,
k) schemat układu hydraulicznego sekcji liniowej,
l) schemat magistrali ciśnieniowej i spływowej zasilającej obudowę zmechanizowaną w ścianie,
m) szkice z wymiarami gabarytowymi podstawowych podzespołów obudowy z podaniem ich mas z
zaznaczonymi środkami ciężkości oraz uchwytami transportowymi z opisem ich nośności,
n) wypisy z instrukcji agregatu zasilającego z podaniem parametrów technicznych agregatu i jego elementów
składowych,
o) rysunki agregatu zasilającego z wymiarami gabarytowymi,
p) parametry techniczne oferowanej instalacji oświetleniowej ściany,
q) parametry techniczne wyłącznika do agregatu.
3.2). uzupełnionego wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. dla części nr 2 zamówienia
3.3) wypisów z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE
oraz rysunki, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w
Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia, zawierające:
a) parametry techniczne przenośnika zgrzebłowego ścianowego,
b) szkice napędu wysypowego przenośnika ścianowego z wrysowaną kruszarką, rynną dołączną, rynnami
zjazdowymi, z podaniem podstawowych wymiarów,
c) szkice napędu zwrotnego z rynną dołączną, rynnami zjazdowymi, z podaniem podstawowych wymiarów,
d) opis działania napędu zwrotnego z nadążnym napinaniem łańcucha,
e) schemat układu sterowania układu do nadążnego napinania łańcucha,
f) rysunek przekroju poprzecznego trasy oferowanego przenośnika ścianowego,
g) szkic usytuowania przenośnika w ścianie w rzucie z góry,
h) szkice z wymiarami gabarytowymi podstawowych najcięższych podzespołów z podaniem ich mas,
i) parametry techniczne wyposażenia elektrycznego dostarczonego z przenośnikiem ścianowym (np. systemu
automatyki, przewodu górniczego, kabla, wyłącznika stycznikowego, itp.).
3.4). uzupełnionego wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych
zgodnie z wzorem, który będzie stanowił załącznik nr 11 do SIWZ.
4. Wymaga się, aby w przypadku zamiaru dostarczenia elementów równoważnych do opisanych w załączniku
nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczył komplet dokumentów umożliwiających
Zamawiającemu stwierdzenie równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów
technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:
Komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu ocenę równoważności oferowanych elementów
w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ w zakresie
poszczególnych części zamówienia.
5. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę szczegółowo wyspecyfikowany,
co do rodzaju i ilości elementów składowych. Wykaz powinien być wykonany zgodnie ze wzorem
stanowiącym:
— załącznik 12 do SIWZ dla części nr 1 zamówienia,
— załącznik 13 do SIWZ dla części nr 2 zamówienia, który będzie stanowił załącznik do umowy zawartej w
przedmiotowym postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:
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Uzupełniony wykaz rzeczowy i ilościowy poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia
oferowanych w zakresie dostawy, czyli szczegółową specyfikacja dostawy która będzie stanowić załącznik do
umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu.
6. Wymaga się, aby wszystkie urządzenia kompleksu ścianowego były fabrycznie nowe, tzn. wyprodukowane w
latach 2012 - 2013.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści: dla
części nr 1 zamówienia
Oświadczamy, że oferowane przez nas sekcje obudowy zmechanizowanej oraz pozostałe urządzenia w
ramach części nr 1 zamówienia są fabrycznie nowe, tzn. wyprodukowane w latach 2012 - 2013. dla części nr 2
zamówienia
Oświadczamy, że oferowany przez nas przenośnik zgrzebłowy ścianowy wraz z wyposażeniem elektrycznym w
ramach części nr 2 zamówienia jest fabrycznie nowy, tzn. wyprodukowany w latach 2012 - 2013.
Wymagania występujące tylko dla 1 części zamówienia.
7. Wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty wyniki obliczeń i wykres rozkładu nacisków na spąg sekcji
liniowej i skrajnej liczony metodą Jacksona wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 18 do SIWZ
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:
Wyniki obliczeń i wykres rozkładu nacisków na spąg sekcji liniowej i skrajnej liczony metodą Jacksona wg wzoru
zamieszczonego w załączniku nr 18 do SIWZ oraz przedstawi wykres wielkości nacisków na spąg w zależności
od wysokości w całym zakresie roboczym oferowanej obudowy.
8. Wymaga się, aby Wykonawca potwierdził przez upoważnioną jednostkę (rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu
górniczego) poprawność doboru obudowy.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:
Kompletne dwie analizy poprawności doboru obudowy:
8.1) jedną do ściany 337 pokład 209 partia „Wschód”
8.2) drugą do ściany 544 pokład 207 partia „Byczyna”. wykonane przez upoważnioną jednostkę (rzeczoznawcę
ds. ruchu zakładu górniczego).
Analiza zgodnie z 8.1) musi zawierać:
a) opinię dotyczącą możliwości zastosowania oferowanej obudowy w ścianie 337 pokład 209 partia „Wschód”.
Opinia ta powinna przedstawiać wyliczone wskaźniki nośności stropu g dla sekcji liniowych i dla sekcji skrajnych
dla maksymalnej wysokości roboczej sekcji 3,9m przy różnych prędkościach postępu dobowego w przedziale
(0,8 ÷ 8,0)m (planowana prędkość 4,0m/dobę) dla warunków górniczo – geologicznych ww. ściany oraz
obowiązujących przepisów z uwzględnieniem wpływu lokalnego zawodnienia na parametry wytrzymałościowe
skał. Zaproponowane sekcje liniowe i skrajne powinny zapewnić poprawne warunki utrzymania stropu w ścianie
na całym jej wybiegu. Dla minimalnego postępu ściany wynoszącego 0,8 m/dobę, wskaźnik nośności stropu „g”
powinien być ≥ od 0,85 dla sekcji liniowej i ≥ od 0,80 dla sekcji skrajnej przy górnym ich zakresie pracy.
b) opinię dotyczącą upodatnienia oferowanej sekcji obudowy zmechanizowanej zastosowanej w warunkach
występowania wstrząsów górotworu (prognozowana maksymalna wartość energii wstrząsów występująca
sporadycznie może wynieść 9 x 106 J,
c) pozytywną opinię rzeczoznawcy o możliwości i warunków współpracy oferowanych sekcji liniowych
wyposażonych w stropnice sztywne z sekcjami skrajnymi i przejściowymi wyposażonymi w stropnice wychylno-
wysuwne.
Analiza zgodnie z 8.2) musi zawierać:
a) opinię dotyczącą możliwości zastosowania oferowanej obudowy w ścianie 544 pokład 207 partia „Byczyna”.
Opinia ta powinna przedstawiać wyliczone wskaźniki nośności stropu g dla sekcji liniowych i dla sekcji skrajnych
dla maksymalnej wysokości roboczej sekcji 4,5m przy różnych prędkościach postępu dobowego w przedziale
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(0,8 ÷ 8,0)m (planowana prędkość 4,0m/dobę) dla warunków górniczo – geologicznych ww. ściany oraz
obowiązujących przepisów z uwzględnieniem wpływu lokalnego zawodnienia na parametry wytrzymałościowe
skał. Zaproponowane sekcje liniowe i skrajne powinny zapewnić poprawne warunki utrzymania stropu w ścianie
na całym jej wybiegu. Dla minimalnego postępu ściany wynoszącego 0,8 m/dobę, wskaźnik nośności stropu „g”
powinien być ≥ od 0,85 dla sekcji liniowej i ≥ od 0,80 dla sekcji skrajnej przy górnym ich zakresie pracy.
b) opinię dotyczącą upodatnienia oferowanej sekcji obudowy zmechanizowanej zastosowanej w warunkach
występowania wstrząsów górotworu (prognozowana maksymalna wartość energii wstrząsów występująca
sporadycznie może wynieść 9 x 106 J,
c) pozytywną opinię rzeczoznawcy o możliwości i warunków współpracy oferowanych sekcji liniowych
wyposażonych w stropnice sztywne z sekcjami skrajnymi i przejściowymi wyposażonymi w stropnice wychylno-
wysuwne.
Uwaga:
Profil geologiczny, charakterystykę, warunki górniczo-geologiczne i mapę wyrobisk górniczych pokładu 209
w rejonie partii Wschód oraz parametry wytrzymałościowe skał stropowych i spągowych w rejonie ściany 337
przedstawiono w załącznikach nr 1b, 14, 15 do SIWZ.
Profil geologiczny, charakterystykę, warunki górniczo-geologiczne i mapę wyrobisk górniczych pokładu 207 w
rejonie partii Byczyna oraz parametry wytrzymałościowe skał stropowych i spągowych w rejonie ściany 544
przedstawiono w załącznikach nr 1c, 16, 17 do SIWZ.
Wymagania występujące tylko dla 2 części zamówienia.
9. Wymaga się, aby Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczył Zamawiającemu
dopuszczoną przez Prezesa WUG dokumentację zintegrowanego systemu sterowania kompleksu
wydobywczego.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:
Oświadczamy, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczymy Zamawiającemu dopuszczoną przez
Prezesa WUG dokumentację zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego.
10. Wymaga się, aby oferowane urządzenia elektryczne i aparatura łączeniowa na napięcie powyżej 1 kV prądu
przemiennego posiadały wymagane prawem dopuszczenia Prezesa WUG.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:
Dopuszczenie Prezesa WUG na urządzenia elektryczne i aparaturę łączeniową na napięcie powyżej 1 kV prądu
przemiennego.
11. Wymaga się, aby dostarczane typy przewodów oponowych górniczych posiadały pozytywne protokóły z
prób wytrzymałościowych wykonanych zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:
Pozytywny wynik badań wytrzymałości przewodów oponowych górniczych na zginanie wykonane zgodnie z
Instrukcją opisaną w załączniku nr 1a do SIWZ.
INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Dokumenty określone w sekcji III.2.1.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.2.1.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do
oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
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4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki
udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider
konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców
będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.
Termin realizacji zamówienia:
Część nr 1 zamówienia: dostawa obudowy zmechanizowanej – w przewidywanym terminie od dnia 2.4.2013 r.
do dnia 15.8.2013 r.
Część nr 2 zamówienia: dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego – w przewidywanym terminie od dnia
15.3.2013 r. do dnia 1.7.2013 r.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy na wniesienie odwołania regulują przepisy
art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.11.2012
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