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WYMAGANIA OFERTOWE 
(przetarg- bez zastosowania aukcji elektronicznej)  

 
I. Zamawiający:  

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Modernizacja obiektu 2.1.- Budynek zakładu przeróbki oraz dostawa i zabudowa 

przesiewacza wibracyjnego dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A., Zakład 

Górniczy Sobieski w Jaworznie. 

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i 

organizacyjne, określa załącznik nr 1. 

 

III. Opis przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej 

sporządzenia. 

2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę. 

3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych 

załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

oferenta, z zastrzeżeniem pkt.7. 

4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia 

ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez 

osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 

5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub 

kserokopie udzielonych pełnomocnictw. 

6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną; w tym przypadku oferenci ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

Zamówienia. 

7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie 

zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą 

być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upoważnioną do reprezentowania 

oferentów w postępowaniu. 

Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta 

winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez 

osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być 

podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów. 

8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez 

przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. 

Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz 

podpisami osób, które podpisały ofertę. 

9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć 

w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób 

określony w wymaganiach ofertowych. 

10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności 

zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub 

zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.  

11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści. 
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12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiekolwiek teksty, znaki czy 

rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron. 

13. Część techniczna oferty musi zawierać: 

a) nazwę i siedzibę oferenta; 

b) datę sporządzenia oferty;  

c) przedmiot oferty: „Modernizacja obiektu 2.1.- Budynek zakładu przeróbczego oraz 

dostawa i zabudowa przesiewacza wibracyjnego dla potrzeb Południowego Koncernu 

Węglowego S.A., Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie”. 

W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację  

o producencie przedmiotu zamówienia. 

d) termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

od dnia zawarcia umowy do 20.12.2010r.  

e) warunki transportu - na koszt wykonawcy; 

f) okres gwarancji 

-minimum: 36 miesięcy na roboty licząc od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru; 

-minimum: 24 miesiące na przesiewacz licząc od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru. 

g) oświadczenie oferenta, że towar/usługa jest wolny/a od wad prawnych; 

h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące  

z produkcji w roku 2010;  

i) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

j) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

k) oświadczenie, że na podstawie wizji w rejonie prowadzenia przyszłych prac oferent 

uzyskał wszelkie niezbędne informację dla sporządzenia wiążącej oferty; 

l) oświadczenie, że oferent przystąpi do zabudowy przesiewacza w składzie osobowym 

składającym się z minimum: 

 - 1 osoby dozoru, 

 - 2 pracowników fizycznych, 

 - 1 spawacza; 

m) oświadczenie, że oferent dokona pierwszego uruchomienia i doprowadzi do 

optymalizacji pracy przesiewacza na stanowisku pracy; 

n) oświadczenia, że oferent przystąpi do usuwania naprawy gwarancyjnej w składzie 

osobowym składającym się z minimum: 

 - 1 osoby dozoru, 

 - 2 pracowników fizycznych, 

 - 1 spawacza; 

o) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw/usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym 

jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom/usługom stanowiącym przedmiot 

zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców  

p) dokumenty potwierdzające, że dostawy/usługi wymienione w ppkt o) zostały należycie 

wykonane (referencje);     

q) wykaz osób serwisu, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;                              

r) wzór karty gwarancyjnej przesiewacza; 

s) wzór deklaracji zgodności CE przesiewacza; 
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t) wzór świadectwa jakości przesiewacza; 

u) kserokopie: 

-stwierdzeń przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie dla pracownika, który będzie pełnił funkcję kierownika 

budowy realizowanej na podstawie niniejszego zamówienia, a także osób dozoru, które 

będą realizować niniejsze zamówienie; 

-zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dla pracownika, który 

będzie pełnił funkcję kierownika budowy, a także osób dozoru, które będą realizować 

niniejsze zamówienia; 

-zatwierdzeń Okręgowego Urzędu Górniczego dla pracownika, który będzie pełnił 

funkcję kierownika budowy realizowanej na podstawie niniejszego zamówienia, a także 

osób dozoru, które będą realizować niniejsze zamówienie; 

-stwierdzenie kwalifikacji Okręgowego Urzędu Górniczego dla spawaczy 

wykonujących prace w ruchu Zakładu Górniczego, minimum 1 osoba; 

-książeczek spawaczy, minimum 1 osoba; 

-aktualnych orzeczeń psychologicznych dla spawaczy, którzy będą uczestniczyć w 

realizacji niniejszego zamówienia potwierdzających zdolność do pracy na stanowisku 

spawacza, minimum 1 osoba; 

v) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i przestrzeganiu Zintegrowanej Polityki 

Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie 

Węglowym S.A., przedstawioną w Załączniku 2a do Wymagań Ofertowych; 

w) oświadczenie oferenta o gotowości przestrzegania obowiązujących rygorów 

związanych z ochroną środowiska w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A. zgodnie z wzorem Załącznika 

nr 2b do Wymagań Ofertowych. 

14. Część handlowa oferty musi zawierać: 

a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres 

pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej  

do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby; 

b) datę sporządzenia oferty; 

c) przedmiot oferty; 

d) cenę netto (wraz z kosztorysem ofertowym szczegółowym, wykonanym na podstawie 

przedmiarów robót przekazanych przez inwestora), oraz składniki cenotwórcze tj.: 
Roboty  Roboty  Roboty 

budowlane maszynowe elektryczne 

- stawka robocizny bezpośredniej „R.” 

- narzut kosztów pośrednich „Kp” liczony do „R.+S” 

- narzut zysku „Z” od „R.+S+Kp”  

- narzut kosztów zakupu materiałów „Kz” 

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. 

e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie  

o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty 

zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 
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odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne       

i społeczne lub zaświadczenie, 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;  

h) dowód wpłacenia wadium; 

i) dowód wykupu wymagań ofertowych; 

j) warunki płatności:  

Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania 

faktury.  

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

k) forma płatności - przelew; 

l) termin związania ofertą - 75 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz       

z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest 

pierwszym dniem terminu związania ofertą) ; 

m) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia; 

n) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je  

bez zastrzeżeń; 

o) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym 

 wzorem,  

15. W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć 

dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g,– wystawione indywidualnie  

na każdy z podmiotów.  

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed 

zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę 

konsorcjum. 

17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punkcie. 14 lit. e, f, g, 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 – wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 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 – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio 

kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres 

zamieszkania. 

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez oferenta. 

 

IV. Termin i miejsce składania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w: 

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  
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Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter), 

pokój nr 5 

do dnia 13.10.2010r.  godz. 14:00 

Na opakowaniu oferty należy umieścić: 

a) Nazwę i siedzibę oferenta 

b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego 

c) napis: „Nr przetargu: ......................... 

           Przetarg na : „Modernizacja obiektu 2.1.- Budynek zakładu przeróbczego oraz 

dostawa i zabudowa przesiewacza wibracyjnego dla potrzeb Południowego Koncernu 

Węglowego S.A., Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie” 

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent. 

3. Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów 

wymagań ofertowych. 

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego 

nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert. 

5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

przekaże oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie 

internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni 

przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je 

klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań 

ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku 

dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym 

mowa w ust.5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert. 

7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. 

Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem 

”ZMIANA”. 

 

V. Wadium 
 

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 11 100,00 zł., (słownie: 

jedenaście tysięcy sto złotych 00/100) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne 

otwarcie ofert. 

2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, lub 

b) gwarancji bankowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , 

określonym w pkt III ppkt 14 lit.l,) , lub 

c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (z terminem 

ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 

lit.l), lub 

d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem ważności obejmującym cały termin związania 

ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.l),  

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, 

wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu 

Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej 

formy wniesienia wadium. 

3. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank 

Pekao SA nr rachunku: 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie 

wpłaty hasła: „Wadium na przetarg- „Modernizacja obiektu 2.1.- Budynek zakładu 
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przeróbczego oraz dostawa i zabudowa przesiewacza wibracyjnego dla potrzeb 

Południowego Koncernu Węglowego S.A.,  Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie 

………… (podać nr konta bankowego). 

4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, c, d, należy dołączyć do oferty przetargowej w formie 

oryginału dokumentu (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz 

kserokopii dokumentu (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu 

określonego w   pkt. 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie  

2 lit. b, c, d, muszą zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub 

poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich 

przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w 

pkt. VI podpunkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści 

dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie. 

5. Za termin wniesienia wadium uważa się:  

a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, 

b) dzień złożenia oferty przetargowej w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu- parter), 

  w terminie wyznaczonym na składanie ofert. 

 

VI. Zwrot wadium 
 

1.  Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, 

powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż           

w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu. 

2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy.  

3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione. 

4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych         

w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone       

w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części 

jawnej przetargu. 

 

VII. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu: 

 

od dnia zawarcia umowy do 20.12.2010r. 

 

VIII. Projekt umowy 

 

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy 

Zamawiającego. 

 

IX. Tryb udzielania wyjaśnień 

 

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają: 

a) w sprawach technicznych: 

mgr inż. Artur Dubiel tel. (32) 618 55 73;   
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b) w sprawach formalno-prawnych: 

Wydział Umów: tel. (32)  618 53 81 

 

 

X. Otwarcie ofert 

 

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 14.10.2010r. o godz. 11:40 

w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w 

budynku Zarządu. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Komisja w obecności przybyłych oferentów: 

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę 

ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert; 

b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po 

terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części 

jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej 

przetargu; 

c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także  

informacje dotyczące ceny, oraz warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny nie        

podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen 

jednostkowych. 

d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania. 

 

XI. Część niejawna przetargu. 

 

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym  

i określa braki w ofertach.  

2. Komisja wzywa równocześnie oferentów ( e-mail), którzy w określonym terminie nie 

złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub 

którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie 

wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia 

lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane 

dostawy/usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż         

w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert 

4. Komisja odrzuca oferty: 

- złożone po wyznaczonym terminie, 

- gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe 

- które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust.2, nie spełniają 

warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych, 

- gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu 

   przyjętym w wymaganiach ofertowych. 

5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza 

oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą 

godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze 

losowania. W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub 

jego spóźnienia  się, ocena  przeprowadzona zostanie w oparciu o złożoną przed 

wyznaczonym  terminem negocjacji ofertę . 

6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół. 
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XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty 

 

1. Przy ocenie ofert Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert: 

1) cena oferty netto     - waga 90 % 

2) gwarancja na wykonane prace                        - waga    5 % 

3) gwarancja na przesiewacz     - waga    5 % 

Razem: 100 % 

 

2. Ocena każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie obliczona według 

następujących wzorów: 

 

a) Całkowita ocena punktowa oferty zostanie obliczona według wzoru: 

 

Oi = 0,9
*
Ci + 0,5

*
Gi +0,5*Gj 

 

gdzie: 

Oi- ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów  przyznanych badanej ofercie [pkt] 

Ci- cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt] 

Gi- cząstkowa ocena badanej oferty według  kryterium „gwarancja na wykonywane prace” 

[pkt] 

Gj- cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „gwarancja na przesiewacz” [pkt] 

 

b) Cząstkowa ocena oferty według kryterium „cena netto oferty (waga 90%) zostanie 

obliczona według wzoru : 

 

Ci = (Cmin : C bad) x 100 

 

gdzie: 

Ci     - cząstkowa ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt.] 

Cmin  - najniższa cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu  [zł] 

Cbad  - cena netto oferty badanej [zł] 

 

c) Cząstkowa ocena oferty według kryterium „gwarancja na wykonywane prace” (waga 

5%) zostanie obliczona według wzoru: 

 

Gi = (Gbad : Gmax) x 100 

 

gdzie: 

Gi     - cząstkowa ocena badanej oferty według  kryterium „gwarancja na wykonywane prace” 

[pkt.] 

Gbad  - gwarancja oferty badanej (minimum 36 miesięcy) 

Gmax - najdłuższa gwarancja w złożonych ofertach (miesiące), przy czym gwarancja powyżej 

60 miesięcy będzie potraktowane jak za 60 miesięcy. 

 

d) Cząstkowa ocena oferty według kryterium „gwarancja na przesiewacz” (waga 5%) 

zostanie obliczona według wzoru: 

 

Gi = (Gbad : Gmax) x 100 
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gdzie: 

Gi     - cząstkowa ocena badanej oferty według  kryterium „gwarancja na przesiewacz” [pkt.] 

Gbad  - gwarancja oferty badanej (minimum 24 miesięcy) 

Gmax - najdłuższa gwarancja w złożonych ofertach (miesiące), przy czym gwarancja powyżej 

60 miesięcy będzie potraktowane jak za 60 miesięcy. 

 

3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

 

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu 

 

1. Postępowanie przetargowe jest poufne. 

2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 

45 dni od dnia otwarcia ofert.  

3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu 

przetargu lub jego części bez podania przyczyny. 

5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania 

oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty. 

6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego 

wyniku. 

7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi. 

8. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi. 

 

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

UWAGA: Zarząd Południowego Koncernu Węglowego SA odstępuje od wymogu 

ustanowienia  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy , w związku z czym pkt XIV 

nie dotyczy niniejszego postępowania. 

 

XV. Postanowienia końcowe 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji 

zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 

4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, przy czym 

oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie 

powierzy podwykonawcy wskazanemu w ofercie. 

5. Poddostawca Wykonawcy nie będzie traktowany jako podwykonawca. 

6. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie 

jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.  
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Załączniki: 

zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia. 

zał. nr 2 - Wzór  oferty technicznej. 

zał. nr 2a - Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w 

Południowym Koncernie Węglowym S.A. 

zał. nr 2b - Oświadczenie oferenta o gotowości przestrzegania obowiązujących rygorów 

związanych z ochroną środowiska w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

zał. nr 3 - Wzór  oferty handlowej. 

zał. nr 4 - Wykaz dostaw/usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech 

lat. 

zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik nr 1  do wymagań ofertowych 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY 

 

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

 

Modernizacja obiektu 2.1.- Budynek zakładu przeróbczego oraz dostawa i zabudowa 

przesiewacza wibracyjnego dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.,  Zakład 

Górniczy Sobieski. w Jaworznie. 

 

II. Wymagania techniczne: 

 

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie konstrukcji budynku do zabudowy  

przesiewacza wibracyjnego WP1-1,5x5,5 w celu poprawy odwodnienia mułu +0,3 mm w 

obiegu wodno- mułowym płuczki ziarnowej.  

Szczegółowy zakres prac został zawarty w Projekcie Budowlanym opracowanym przez Biuro 

Projektów i Realizacji Inwestycji „Separator – Roberts & Schaefer” – Gliwice w 

specjalnościach: maszynowej, budowlanej, elektrycznej i automatyki. 

Projekt budowlany jest dostępny u zamawiającego w biurze Kierownika Zakładu  

Przeróbki Mechanicznej- mgr inż. Artur Dubiel tel. (032) 618 5573; 

 

Ogólny zakres wykonywania prac: 

Ad.1. – ROBOTY CZĘŚCI MASZYNOWEJ 

Zakres robót: 

1. Roboty demontażowe: 

a. Demontaż koryta nadawczego; 

b. Demontaż rurociągów technologicznych; 

c. Demontaż wanny obciekowej przesiewacza.  

2. Roboty montażowe: 

b. Zakup maszyn i urządzeń 

c. Montaż zakupionych maszyn i urządzeń. 

3. Rurociągi: 

a.   Rurociągi technologiczne nadawcze i odbiorcze. 

4. Roboty malarskie: 

a. Urządzeń: 

b. Rurociągów: 

 

Ad.2.- ROBOTY CZĘŚCI BUDOWLANEJ 

Zakres robót: 

1. Roboty wyburzeniowo- demontażowe: 

a. Roboty wyburzeniowo- demontażowe- poz. +25,20 m: 

b. Roboty demontażowe- poz. +27,97 m: 

c. Roboty wyburzeniowo- demontażowe strop na poz. +29,40 m 

2. Roboty budowlane 

a. Roboty budowlane na poz. +25,20 m: 

b. Roboty budowlane na poz. +29,40 m;  

3. Montaż i wykonanie konstrukcji stalowej 

a. Montaż konstrukcji stalowej na poz. +25,20 m: 

b. Montaż konstrukcji stalowej na poz. +29,79 m: 

c. Montaż konstrukcji stalowej- poz. +29,40 m: 

d. Montaż konstrukcji stalowej- strop na poz. +33,60 m:  
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4. Malowanie konstrukcji stalowej: 

 

Ad.3.- ROBOTY CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI 

Zakres robót: 

1. Wyposażenie pola 42 stycznikowni 2 RG-500V 

2. Skrzynka kablowa 

3. Skrzynka sterownicza A12.10 

4. Układ kabli i przewodów 

5. Materiały różne 

6. Pomiary 

7. Automatyka i wizualizacja 

 

Wymagane parametry przesiewacza wibracyjnego WP1- 1,5x5,5: 

1.  Przeznaczenie: przesiewacz wibracyjny bezwładnościowy typu 

WP1 do odwadniania i odmulania koncentratu 

 

materiał: koncentrat o uziarnieniu   

od 0 do 20 mm 

 

2.  Wydajność:    90-110 Mg/h 

 

3.  Wymiary gabarytowe przesiewacza: długość x szerokość 5 540 x 1516 mm 

 

4.  Ilość pokładów:   1 

 

5.  Rodzaj sit:    sita szczelinowe 500x 800/wersja zgrzewna/, 

 o szczelinie s=2,0 mm, o prześwicie 31,2% 

 

6.  Częstotliwość drgań:   860 min
-1

 

 

7.  Skok rzeszota: 10±1 mm 

 

8.  Napięcie zasilania 500 V 

 

9.  Rozwiązanie napędów: Zespół napędowy przesiewacza powinien składać 

się z silnika elektrycznego indukcyjnego 

klatkowego połączonego przekładnią pasową z 

czopem wału wibratora napędu 

bezwładnościowego. Zespół napędowy powinien 

być dostarczony wraz z podstawą silnika 

elektrycznego oraz osłoną przekładni pasowej. 

 

10.  Kąt pochylenia rzeszota:   0÷15° 

 

11.  Podwieszenie przesiewacza: Liny stalowe w ilości szt.4, z których każda 

mocowana jest jednym końcem do ucha rzeszota, 

drugim zaś końcem do uchwytu talerza sprężyny 

śrubowej. Podwieszenie ma umożliwiać 

wygodną regulację napięcia lin oraz zmianę kąta 

pochylenia przesiewacza. Rozstaw lin- 
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1500x4200mm. Wysokość podwieszenia – maks. 

3m 

 

12.  Do ułożyskowania napędu winny być zastosowane łożyska walcowe firmy SKF. 

 

13.  Sprężyny winny mieć wymiar:  Ø210/30x 410 

 

14.  Dostawa powinna zawierać: przesiewacz wraz z kompletem sprężyn i ich 

siedzeniami przeznaczonymi do zamocowania na 

konstrukcji nośnej, kompletnym układem 

napędowym z silnikiem, napędem 

bezwładnościowym, przekładnią pasową wraz z 

osłona oraz konstrukcją do zabudowy silnika 

elektrycznego (dostarczony w częściach, 

zmontowany na terenie zakładu Kupującego). 

 

15.  Przesiewacz nie powinien mieć masy większej niż 4 Mg. 

 

16.  Belki przesiewacza winny być wykonane z dwuteownika szeroko stopowego typu 

HEB. 

 

17.  Dokumentacja wymagana na 2 tygodnie przed dostawą przedmiotu umowy: 

 

a) instrukcję obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję papierową – 3 kpl., 

b) instrukcję obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję elektroniczną na 

nośniku CD - 1 kpl., 

c) deklarację zgodności CE - 1szt., 

d) kartę gwarancyjną - 1 szt., 

e) świadectwo jakości - 1 szt., 

f) katalog kompletnych części zamawianych wraz z ich cenami – 3 kpl. 

 

18.  Rozwiązanie napędów:  zespół napędów przesiewacza powinien składać 

się z silnika elektrycznego indukcyjnego, 

klatkowego połączonego przekładnią pasową z 

czopem wału wibratora napędu 

bezwładnościowego. Zespół napędowy powinien 

być dostarczony wraz z podstawą silnika 

elektrycznego oraz osłoną przekładni pasowej. 

 

19.  Szerokość pokładu 1 500 mm. 

 

20.  Długość pokładu 5 500mm. 
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III. Wymagania jakościowe: 

 

Sprzedający przedstawi: 

a) Instrukcję obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję papierową – 3 kpl., 

b) Instrukcję obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję elektroniczną na nośniku 

CD – 1 kpl., 

c) Deklarację zgodności CE przesiewacza – 1 szt., 

d) Kartę gwarancji przesiewacza – 1szt., 

e) Świadectwo jakości przesiewacza– 1 szt., 

f) Katalog części zamiennych wraz z ich cenami – 3 pkl. 

g) Certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i deklaracje zgodności na wszystkie materiały 

użyte i zabudowane w obiekcie 

 

IV. Wymagania organizacyjne: 

 

1. Wykonanie dostawy wraz z zabudową przesiewacza wibracyjnego w budynku płuczki 

ziarnowej ma odbywać się na podstawie projektu budowlanego- wykonawczego robót 

zabudowy przesiewacza wibracyjnego WP-1 1,5x5,5 w PKW S.A. ZG Sobieski w 

Jaworznie, projektu technologii robót, kosztorysu inwestorskiego oraz wiedzy 

technicznej i przepisów BHP. 

2. Oferent winien zapoznać się z projektem i dokonać wizji lokalnej miejsca zabudowy 

przesiewacza przy udziale Zamawiającego, dzięki której będzie mógł: 

Ocenić zakres niezbędnych przedsięwzięć technicznych w aspekcie posiadanych i 

wymaganych środków technicznych do realizacji zamówienia, 

Osobą upoważnioną do kontaktów jest mgr inż. Artur Dubiel  (lub osoba przez niego 

wyznaczona), tel. (032) 618 5573; (0) 509 681 002 

Termin wizji lokalnej: I – 01.10.2010r. od godz. 9:00 do godz. 12:00, 

   II – 04.10.2010r. od godz. 9:00 do godz. 12:00. 

3. Prace prowadzić należy zgodnie z rygorami obowiązującymi w zakładzie górniczym, 

w czasie ruchu oraz postoju Zakładu Przeróbki mechanicznej i remontów z 

dostosowaniem do wymagań ruchowych. 

4. Wykonawca robót powinien w czasie ich prowadzenia umożliwić bezkolizyjne 

użytkowanie obiektu oraz nie powodować przerw w ruchu zakładu górniczego. 

5. Wszelkie prace związane z wykonaniem zabudowy musza być prowadzone zgodnie z 

przepisami: branżowymi, BHP, ochrony przeciwpożarowej, normami i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych oraz przepisami 

Prawa Geologicznego i Górniczego. 

6. Wszystkie roboty muszą być prowadzone pod nadzorem i kierownictwem osób 

wykonawcy uprawnionych do kierowania i nadzorowania tych prac zgodnie w w/w 

przepisami, w tym w szczególności przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego na 

obiektach budowlanych zakładu górniczego. 

7. Kierownik Budowy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 

(budowlane i górnicze) oraz być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

8. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach remontowych musza posiadać: 

- zaświadczenia  o przeszkoleniu BHP w ruchu Zakładu Górniczego; 

- aktualne zaświadczenia lekarskie, z potwierdzeniem zdolności do pracy w 

wysokości powyżej 3 metrów 

- orzeczenia psychologiczne potwierdzające zdolność do pracy na wysokości powyżej 

3 metrów. 
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Kserokopie zaświadczeń oraz orzeczeń zgodne z wykazem osób przedstawionym w 

ofercie muszą być dostarczone Zamawiającemu co najmniej tydzień przed zawarciem 

umowy. Brak zaświadczenia lub orzeczenia dla któregoś z pracowników spowoduje 

opóźnienie w podpisaniu umowy. 

9. Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca musi opracować projekt 

technologii i organizacji robót zawierających kolejność wykonywanych prac, a także 

dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatwierdzony przez Kierownika Ruchu 

Zakładu Górniczego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na wszystkie materiały 

użyte i zabudowane w obiekcie (blachy, lakiery, itp.) certyfikaty, atesty świadectwa 

jakości, deklaracje zgodności. 

11. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy Wykonawcy zastosowany w czasie 

wykonywania prac musi być sprawny i spełniać obowiązujące wymagania w zakresie 

BHP. 

12. Prace spawalnicze muszą być wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy na 

zasadach obowiązujących w ruchu zakładu górniczego 

13. Oferentom zostanie udostępniony przedmiar robót do kosztorysu inwestorskiego, a 

także projekt budowlano- wykonawczy zabudowy przesiewacza wibracyjnego WP-1 

1,5x5,5 w PKW S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, który znajduje się do wglądu u 

Zamawiającego w Dziale Przeróbki Mechanicznej ZG Sobieski tel. (032) 618 55 73 

14. Do transportu pionowego maszyn i urządzeń należy wykorzystać istniejący pion 

montażowy zlokalizowany w polu 15-16/L-M z zabudowanym wciągnikiem 

towarowym typu KUBA o udźwigu Q=7,0 Mg.  

Transport poziomy przesiewacza i urządzeń w obiekcie płuczki ziarnowej od pionu 

montażowego należy wykonywać przez bramę montażową na poz. +25,20 m w osi 

15/L-M, dalej po stropie na miejsce zabudowy w polu 12-13/M-N. 

Przesiewacz wibracyjny należy dostarczyć i transportować w elementach, natomiast 

montaż wykonać na miejscu zabudowy. Napęd przesiewacza będzie obsługiwany 

przez nowo zaprojektowany otwór montażowy zakryty blachą na poz. +29,40 m w 

polu12-13/M-N. Do montażu i demontażu napędu przesiewacza wibracyjnego 

zaprojektowanego pod poz. +33,6 m nad otworem montażowym belkę o udźwigu 

Q=1,5 Mg. 

15. Do obowiązków kierownika budowy należy kontrola nad utrzymaniem porządku na 

placu budowy, wydzielenie, oznakowanie terenu budowy oraz zapewnienie 

właściwego i bezpiecznego wjazdu, wydzielenie i zabezpieczenie przejść wokół całego 

terenu tak, aby nie było możliwości przechodzenia osób trzecich przez teren objęty 

pracami budowlanymi.  

Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być 

składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia.; 

. 
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Załącznik nr 2  do wymagań ofertowych 

 

 

WZÓR   OFERTY  TECHNICZNEJ   

 

1. Dane oferenta: 

 

pełna nazwa oferenta: ……………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 adres pocztowy: ………………………………………………………………………. 

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

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

  

2. Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………... 

 

3. Przedmiot (zakres) oferty:  

„Modernizacja obiektu 2.1.- Budynek zakładu przeróbczego oraz dostawa i zabudowa 

przesiewacza wibracyjnego w ZG Sobieski dla potrzeb Południowego Koncernu 

Węglowego S.A. w Jaworznie”. 

 

 Informacja o producencie przedmiotu zamówienia: 

       -  w przypadku gdy oferent nie jest producentem; 

     Producentem przedmiotu zamówienia jest: ....................................... 

         

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

od dnia zawarcia umowy do 20.12.2010r. 

 

5. Warunki transportu: 

transport własny oferenta i na koszt oferenta – franco magazyn zamawiającego ZG 

Sobieski Jaworzno 

 

6. Okres gwarancji:  

……….. m-cy licząc na roboty licząc od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru; 

………. m-cy na przesiewacz licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

technicznego uruchomienia 

 

7. Oświadczamy, że oferowany towar/usługa jest wolny/a od wad prawnych.  

 

8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące  

z produkcji w roku 2010. 

 

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

10. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
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11. Oświadczamy, że na podstawie wizji w rejonie prowadzenia prac uzyskaliśmy 

wszelkie niezbędne informacje dla sporządzenia wiążącej oferty. 

 

12. Oświadczamy, że przystąpimy do usuwania naprawy reklamacyjnej w składzie 

osobowym składającym się z minimum: 

- 1 osoba dozoru, 

- 2 pracowników fizycznych, 

- 1 spawacza. 

 

13. Oświadczamy, że dokonamy pierwszego uruchomienia i doprowadzimy do 

optymalizacji pracy przesiewacza na stanowisku pracy. 

 

14. Oświadczamy, że przystąpimy do zabudowy przesiewacza w składzie osobowym 

składającym się z minimum: 

-1 osoba dozoru, 

- 2 pracowników fizycznych, 

- 1 spawacza. 

 

15. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i przestrzeganiu Zintegrowanej Polityki 

Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie 

Węglowym S.A., przedstawioną w Załączniku 2a do Wymagań Ofertowych; 

 

16. Oświadczenie oferenta o gotowości przestrzegania obowiązujących rygorów 

związanych z ochroną środowiska w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Południowego Koncernu Węglowego S.A. zgodnie z wzorem Załącznika 

nr 2b do Wymagań Ofertowych. 

 

17. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

17.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw/usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  dostawom/ usługom 

stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania  

i odbiorców: 

zał. nr ........ 

 

17.2. Dokumenty potwierdzające, że dostawy/usługi zostały należycie wykonane 

(Referencje): 

zał. nr ........ 

 

17.3. Wykaz osób serwisu, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych; 

 

17.4. Wzór karty gwarancyjnej przesiewacza; 

 

17.5. Wzór deklaracji zgodności CE przesiewacza; 

 

17.6. Wzór świadectwa jakości przesiewacza; 
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17.7. Kserokopie dokumentów: 

a.) zał. nr 1- stwierdzeń przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie dla pracownika, który będzie pełnił 

funkcję kierownika budowy realizowanej na podstawie niniejszego zamówienia, 

a także osób dozoru, które będą realizować niniejsze zamówienie; 

b.) zał. nr 2- zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dla 

pracownika, który będzie pełnił funkcję kierownika budowy, a także osób 

dozoru, które będą realizować niniejsze zamówienia; 

c.) zał. nr 3- zatwierdzeń Okręgowego Urzędu Górniczego dla pracownika, który 

będzie pełnił funkcję kierownika budowy realizowanej na podstawie niniejszego 

zamówienia, a także osób dozoru, które będą realizować niniejsze zamówienie; 

d.) zał. nr 4- stwierdzenia kwalifikacji Okręgowego Urzędu Górniczego dla 

spawaczy wykonujących prace w ruchu Zakładu Górniczego, minimum 1 osoba; 

e.) zał. nr 5- książeczek spawaczy, minimum 1 osoba; 

f.) zał. nr 6- aktualnych orzeczeń psychologicznych dla spawaczy, którzy będą 

uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia potwierdzających zdolność do 

pracy na stanowisku spawacza, minimum 1 osoba; 

 
*

) 
– niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................................................................................................... 
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 2a do wymagań ofertowych  

 

Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w 

Południowym Koncernie Węglowym S.A. 

 

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez 

pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatacje 

prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia. 

 

Naszą politykę w zakresie jakości jest: 

 rozwój działalności zapewniony poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie 

produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej 

modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych 

Południowego Koncernu Węglowego S.A.; 

 wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz 

parametrów produkowanego węgla odpowiedni do uzgodnionych i spodziewanych 

wymagań klienta; 

 rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący 

metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania 

 

Naszą polityką w zakresie środowiska jest: 

 minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych; 

 utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzuconej 

do rzek; 

 zapobieganie zanieczyszczeniom. 

 

Naszą polityką w zakresie BHP jest: 

 realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości i wystąpienie 

wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami 

środowiska pracy; 

 poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących 

oraz wprowadzenia nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe 

dla zdrowia czynniki środowiska pracy; 

 systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych. 

 

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do: 

 spełnia wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych 

i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz zawartych kontraktów; 

 prowadzenie polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich 

działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko; 

 podnoszenie świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania 

pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia; 

 zapewnienie odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej 

Polityki; 

 ciągłego doskonalenia Systemu 
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Załącznik nr 2b do wymagań ofertowych 

 

 

Miejscowość: ……………………………………….., dnia …………………………………… 

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: …………………………………………………. 

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………. 

 

 

OŚWIDCZENIE OFERENTA 

  

O GOTOWOŚCI PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH  

U ZAMAWIAJĄCEGO RYGORÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ 

ŚRODOWISKA – W RAMACH WDROŻONEGO  

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA  

POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A. 

 
Dotyczy: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(podać nazwę postępowania) 

 

 

…………………………………… nr sprawy: ……………………………………………….... 

 

 

Uprawnieni do reprezentowania Oferenta oświadczamy, iż: 

1. Zobowiązujemy się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych 

obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska – w związku z 

wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania. 

2. Zobowiązujemy się do takiego postępowania w toku realizacji zawartej umowy, by 

było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia. 

3. Wyrażamy zgodę w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w 

miejscu realizacji zawartej umowy. 

4. W przypadku powstania w toku realizacji zawartej umowy odpadów, jako ich 

wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nimi zgodnie z 

obowiązującymi u Zamawiającego przepisami. 
 

 

 

 

 

 

 

   …………………………………………………………………………………  
   (P ieczęć i  podpis  osob y/  o sób  uprawnion ych  do  reprezen to wania  o fe ren ta)  
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Załącznik nr 3  do wymagań ofertowych 

 

WZÓR    OFERTY  HANDLOWEJ   

 

1. Dane oferenta: 

 

pełna nazwa oferenta: ……………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

skrót nazwy oferenta: ……………………………………………………………......... 

 NIP: ………………………………………………………………………………........ 

 REGON: …………………………………………………………………………….... 

 adres pocztowy: ....……………………………………………………………………. 

 nr telefonu: ……………………………………………………………………………. 

nr faksu: ………………………………………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………………………………… 
 

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić   

      dla każdego oferenta oddzielnie) 
 

2. Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………............ 

 

3. Przedmiot (zakres) oferty: „Modernizacja obiektu 2.1.- Budynek zakładu przeróbczego 

oraz dostawa i zabudowa przesiewacza wibracyjnego dla potrzeb Południowego 

Koncernu Węglowego S.A., Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie”. 

 

4. Cena netto: 

Za modernizację obiektu 2.1.- Budynek zakładu przeróbczego oraz dostawę i zabudowę 

przesiewacza wibracyjnego w Południowym Koncernie Węglowym S.A., Zakład 

Górniczy Sobieski Jaworznie wynosi…………………………. 

oraz składniki cenotwórcze tj.: 
Roboty  Roboty  Roboty 

budowlane maszynowe elektryczne 

- stawka robocizny bezpośredniej „R.” 

- narzut kosztów pośrednich „Kp” liczony do „R.+S” 

- narzut zysku „Z” od „R.+S+Kp”  

- narzut kosztów zakupu materiałów „Kz” 

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. 

 

5. Warunki płatności:  

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. 

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

6. Forma płatności: przelew. 

 

7. Termin związania ofertą: 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany  

w wymaganiach ofertowych. 

 

8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
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9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je  

bez zastrzeżeń 

 

10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem. 

 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

      11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne    

       zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne    

       przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności    

       gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu   

       składania ofert: 

 zał. nr ..... 

 

11.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub 

zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub 

rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji 

organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert: 

zał. nr .....  

 

11.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, 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: 

zał. nr ..... 

 

 11.4. Dowód wpłacenia wadium: 

  zał. nr .... 

 

 11.5. Dowód wykupu wymagań ofertowych:  

  zał. nr .... 

 

 11.6. Pełnomocnictwa**
)
: 

  zał. nr .... 
 

*
) 
– niepotrzebne skreślić 

**
) 
– w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw 

 

 

 

 

 

 

 

 ....................................................................................................... 
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
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Za łącznik nr 4  do wymagań ofertowych 

 

 

 

 

 

WYKAZ DOSTAW/USŁUG 

WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH  

W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 

 
 

 

 

 

Nazwa oferenta: ......................................................................... 

Adres oferenta: .......................................................................... 

Data:........................................................................................... 

 

   

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 

zamówienia 

netto 

(bez VAT) 

Termin 

realizacji 

Pełna nazwa podmiotu, 

na rzecz którego 

wykonywano 

zamówienie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 

 



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  

 

 

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych  nr 157/10.  

„Modernizacja obiektu 2.1.- Budynek zakładu przeróbczego oraz dostawa i zabudowa przesiewacza 

wibracyjnego dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A., Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie. 

24 

 

 

WZÓR  UMOWY  

 

UMOWA NR ………………… 

Zawarta dnia ............................... w Jaworznie, pomiędzy: 

Południowy Koncern Węglowy S.A. 

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
REGON 240033634, NIP: 6321880539, 

nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, 

kapitał zakładowy: 352.040.780,00zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00zł, 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działają: 

 

 

1.................................................................................................................................... 

2.................................................................................................................................... 

 

a 

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

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

zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

 

1..................................................................................................................................... 

 

2..................................................................................................................................... 

 

REGON................................ 

NIP ...................................... 

Nr KRS ................................ 
 

 

 

Umowa została zawarta na podstawie: 

1.Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. nr ......./..../2010                                       

z dnia ............2010r. 

2. Protokołu z negocjacji z dnia..........2010r.  
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Przedmiot Umowy 

§ 1. 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania modernizacji obiektu 

2.1.- Budynek zakładu przeróbczego oraz dostawy i zabudowy przesiewacza 

wibracyjnego w dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A., Zakład Górniczy 

Sobieski w Jaworznie. 

- Przesiewacz wibracyjny WP-1- 1,5 x 5,5 -„zwany dalej przedmiotem dostawy” 

posiada parametry określone w „Warunkach technicznych przedmiotu umowy 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Roboty, o których mowa w ust.1, zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlano – 

wykonawczym opracowanym przez Biuro projektów i realizacji inwestycji „Separator – 

Roberts & Schaefer” - Gliwice, projektem technologii robót, kosztorysem inwestorskim  

i przedmiarem robót, a także wiedzą techniczną i przepisami BHP.  

3. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę wyżej wymienionych robót jest pisemne 

zlecenie podpisane przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego.  

 

Termin wykonania 

§ 2. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania modernizacji obiektu 2.1.- Budynek zakładu 

przeróbczego oraz dostawy i zabudowy przesiewacza wibracyjnego w ZG Sobieski do dnia 

20.12.2010r. 

 

Nadzór nad realizacją Umowy 

§ 3. 

Odpowiedzialni za realizację umowy są: 

a) ze strony Wykonawcy:  

-  ……………………………………………………  tel: ……………… 

 

- obowiązki kierownika budowy pełnić będzie osoba mająca odpowiednie uprawnienia 

budowlane oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: 

- ………………………………………………………  Tel: ……………... 

 

b) ze strony Zamawiającego: 

- za realizację i koordynację robót zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy: 

- Zbigniew Chybziński                          tel: (32) 618 55 65 

 

- za realizację i rozliczenie: 

1.  mgr inż. Artur Dubiel   tel: (32) 618 55 73 

2.  mgr inż. Adam Żmuda   tel: (32) 618 55 94 

3.  mgr inż. Łukasz Bochenek            tel: (32) 618 50 24 

 

- za nadzór nad realizacją i rozliczenie umowy odpowiedzialni są: 

1. mgr inż. Zbigniew Jagiełło  tel: (32) 618 55 70 

2. mgr inż. Franciszek Krzyżak tel: (32) 618 55 90 
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Wartość przedmiotu Umowy 

§ 4. 

 

1. Za wykonanie modernizacji obiektu 2.1.- Budynek Zakładu Przeróbczego oraz dostawę    

i zabudowę przesiewacza wibracyjnego w ZG Sobieski wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości …………………………………………..zł (słownie: 

………………………………………….)netto. 

2. Do ceny określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Warunki płatności 

§ 5. 

 

1. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający będzie dokonywał przelewem w terminie 60 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur. Faktury wystawione będą w cyklach 

miesięcznych według stopnia zaawansowania robót, na podstawie częściowych 

protokołów odbioru robót, których kopie będą dołączone do faktury. 

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

3. Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszą zawierać numer, pod którym 

niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Południowego Koncernu Węglowego 

S.A. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu 

ust. 1.  

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT  

i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez konieczności składania 

swojego podpisu. 

5. Odbiory częściowe wykonanych robót następować będą w ostatnim dniu roboczym 

miesiąca kalendarzowego na podstawie obustronnego uzgodnienia stopnia 

zaawansowania prac.  

6. Odbiór końcowy nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu pisemnie, najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu robót, gotowość 

do odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru 

końcowego wykonanych na podstawie niniejszej umowy robót w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia tej gotowości przez 

osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Zamawiającego. 

7. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę 

kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 

umowy, a w szczególności zaświadczeń fabrycznych, certyfikatów jakości  

i dokumentacji powykonawczej modernizacji obiektu 2.1- Budynek zakładu 

przeróbczego oraz dostawy i zabudowy przesiewacza wibracyjnego 

8. W przypadku stwierdzenia, w toku odbioru końcowego wad przedmiotu umowy, 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia 

wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, co nie uchybia jego uprawnieniu do 

domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9 ust.1 lit. b)  

i c). 

9. Jeżeli Zamawiający ze swej winy nie przystąpi do odbioru w terminie wyznaczonym w 

ust.5 lub ust. 6, Wykonawca może dokonać odbioru jednostronnego, powiadamiając o 

tym fakcie Zamawiającego. 

10. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę 

trzecią bez zgody Zamawiającego. 
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11. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które 

przekraczają zakres ujęty w umowie i których nie można było przewidzieć przy 

zawieraniu umowy, a powodujących wzrost wynagrodzenia spowodowany zmianami 

zakresu rzeczowego wymagane jest sporządzenie aneksu do niniejszej umowy. 

Rozliczenie finansowe dotyczące tych robót nastąpi na podstawie kosztorysu 

sporządzonego w oparciu o n/w składniki cenotwórcze: 

 - stawka robocizny bezpośredniej „R” w wysokości ………………………………zł; 

 - narzut kosztów pośrednich „Kp” liczony do „R+S” w wysokości ………………%; 

 - narzut zysku „Z” od „R+S+Kp” w wysokości …………………………………..%; 

 - narzut kosztów zakupu materiałów „Kz” w wysokości ……………………….…%. 

 

Obowiązki stron 

§ 6. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania robót określonych niniejszą umową ze starannością wymaganą od 

podmiotów profesjonalnie zajmujących się takimi robotami oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zatwierdzoną dokumentacją, 

b) zapewnienia materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy, 

c) uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu po zakończeniu 

robót, 

d) bieżącego uzgodnienia terminów realizacji robót kolidujących z użytkowaniem 

zajętego do celów remontu terenu. 

e) zagospodarowania wszelkich odpadów powstających w związku z realizacją 

niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U.2001 nr 

62, poz. 628 z późn. zm.). 

f) dostarczenia  Zamawiającemu wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji 

zadania wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji oraz zakresu 

wykonywanych przez nich prac. 

g) dostarczenia Zamawiającemu dla wszystkich pracowników o których mowa ust.1 

lit. f) : 

- zaświadczenia o przeszkoleniu BHP w ruchu Zakładu Górniczego; 

- aktualnych zaświadczeń lekarskich z potwierdzeniem zdolności do pracy na 

wysokości powyżej 3 metrów; 

- orzeczeń psychologicznych potwierdzających zdolność do pracy na wysokości 

powyżej 3 metrów. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania Wykonawcy placu budowy, 

b) zapewnienia nadzoru inwestycyjnego, 

c) zapewnienia- w celu należytego wykonania obowiązku współdziałania 

wynikającego z art. 354 k.c.- poboru wody i energii elektrycznej zgodnie z 

ustaleniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy, 

d) wskazania miejsca składowania materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania 

robót określonych niniejszą umową, 

e) Świadczenia na rzecz Wykonawcy następujących, usług niezbędnych dla realizacji 

przez Wykonawcę robót określonych niniejszą umową: 

- ……………………………, 

- ...…………………………., 

- ……………………………, 
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przy czym usługi te Zamawiający świadczył będzie na podstawie odrębnie 

zawartych umów, na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym „Cenniku 

opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem 

Węglowym S.A”. 

3. Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w dniu przedstawienia przez 

Wykonawcę kompletu dokumentacji niezbędnej do wykonania robót określonych 

niniejszą umową, zatwierdzonej przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz 

odpowiednie organy nadzoru górniczego.  

4. Zamawiający i Wykonawca zobowiązuje się do wzajemnego współdziałania w zakresie 

zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy z dnia 07.07. 1994r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

 

Dokumentacja 

§ 7. 

 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca musi opracować projekt 

technologii robót, a także dokument bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i 

przedstawić go Zamawiającemu do zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu 

Górniczego. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem 

dostawy następujące dokumenty: 

a) instrukcję obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję papierową – 3 kpl., 

b) instrukcję obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję elektroniczną na 

nośniku CD lub DVD – 1 kpl., 

c) deklarację zgodności WE przesiewacza, 

d) wzór karty gwarancyjnej przesiewacza, 

e) świadectwo jakości przesiewacza, 

f) katalog kompletnych części zamiennych wraz z ich cenami dla przesiewacza- 3 kpl., 

oraz przedstawi atesty, certyfikaty, świadectwa jakości dla materiałów stosowanych 

podczas prac modernizacyjnych. 

 

Gwarancja i serwis 

§ 8. 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty modernizacyjne oraz na 

prawidłową pracę przesiewacza określone w niniejszej umowie. 

2. Okres gwarancji wynosi: 

a) .……………. miesięcy na roboty budowlane;  

b)……..……… miesięcy na prawidłową pracę przesiewacza, liczony od daty 

uruchomienia z wyjątkiem części szybkozużywających się wymienionych w DTR  

3. Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia przesiewacza, a także doprowadzi do 

optymalizacji parametrów pracy po zabudowie u Zamawiającego, co zostanie 

potwierdzone protokołem odbioru technicznego podpisanym przez przedstawicieli obu 

stron. Data podpisania protokołu stanowi datę początkową okresu gwarancji, o którym 

mowa w §8 ust.2.  

4. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni pełną obsługę serwisową przesiewacza 

oraz udział przedstawiciela Wykonawcy w rozruchu i regulacji parametrów pracy 

przedmiotu dostawy. 

5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przesiewaczu Wykonawca 

jest zobowiązany w ciągu 8  godzin od zgłoszenia przystąpić do identyfikacji 
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uszkodzenia, a w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wymienić lub naprawić dotknięte wadą 

elementy lub podzespoły na własny koszt. Dla robót Wykonawca usunie wszelkie 

zgłoszone nieprawidłowości w terminie nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia. 

Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie i potwierdzać za pomocą faksu, na nr 

telefonu …………………………. 

6. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. 

7. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu 

Zamawiającego nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria. 

8. Odpowiedzialnym za wykonanie prac w ramach gwarancji jest kierownik lub przodowy 

brygady, każdorazowo wyznaczony przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy. 

Wykonanie naprawy lub wymiany gwarancyjnej będzie każdorazowo stwierdzone 

protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w ramach gwarancji przez 

pracowników o odpowiednim do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach, 

zapoznanych ze sposobem prowadzenia napraw w warunkach zakładu przeróbczego i 

obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wykaz 

pracowników wykonujących prace reklamacyjne spełniających powyższe warunki winien 

być przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentacją , o której mowa w § 7. 

 

Kary Umowne 

§ 9 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a)  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za  

 które odpowiada Wykonawca:  

 - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1. 

b)  Za zwłokę w realizacji modernizacji: w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego  

 w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki, przy czym za zwłokę w realizacji rozumie się  

 również zwłokę w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 7. 

c)  W razie zwłoki w wykonywaniu napraw gwarancyjnych w stosunku do terminu 

 ustalonego § 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust.1. 

3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w 

przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 

 

Siła Wyższa 

§ 10 

 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy   

 spowodowane siłą wyższą. "Siła wyższa" oznacza okoliczności o nadzwyczajnym   

 charakterze, spowodowane zdarzeniem losu, lub zdarzeniami takimi jak: strajki,   

 rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu umowy i pozostawały   

 całkowicie poza kontrolą stron. Jedna ze stron może powołać się na siłę wyższą pod   

 warunkiem, że druga strona zostanie natychmiast powiadomiona o w/w okolicznościach.   

2. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia stronie należyte wykonanie świadczeń     

       określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może   

       odstąpić od niniejszej umowy.    
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3. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 2 nie stosuje się postanowień       

       § 9 ust. 1 lit. a)  i § 9 ust. 2.     

 

Ochrona środowiska 
§ 11. 

 

1.   Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony   

      środowiska. 

2.   Wykonawca oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną   

      odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do   

      prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi   

      przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie   

      środowiska naturalnego.     

       

Poufność 
  § 12.  

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych   

danych dotyczących obu stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i ust.3. 

2. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia 

S.A.- jednostkę dominującą nad Południowym Koncernem Węglowym S.A. statusu spółki 

publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących 

przedmiotowej umowy w związku z wypełnieniem przez TAURON Polska Energia S.A. 

obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych( Dz. U. z 2009r. Nr 185, 

poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luty 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim( Dz. U.. 2009, Nr 33, 

poz. 259). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych 

wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości 

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

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

Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory wynikłe z  niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

 ze stron. 
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Integralną część umowy stanowi załącznik: 

Zał. nr 1 - Warunki techniczne przedmiotu umowy 

Zał. nr 2 - Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy 

Zał. nr 3 - Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego 
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Załącznik nr 1 do umowy 

WARUNKI TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie konstrukcji budynku do zabudowy  

przesiewacza wibracyjnego WP1-1,5x5,5 w celu poprawy odwodnienia mułu +0,3 mm w 

obiegu wodno- mułowym płuczki ziarnowej.  

Szczegółowy zakres prac został zawarty w Projekcie Budowlanym opracowanym przez Biuro 

Projektów i Realizacji Inwestycji „Separator – Roberts & Schaefer” – Gliwice w 

specjalnościach: maszynowej, budowlanej, elektrycznej i automatyki. 

 

Ogólny zakres wykonywania prac: 

Ad.1. – ROBOTY CZĘŚCI MASZYNOWEJ 

Zakres robót: 

1) Roboty demontażowe: 

a) Demontaż koryta nadawczego; 

b) Demontaż rurociągów technologicznych; 

c) Demontaż wanny obciekowej przesiewacza.  

2) Roboty montażowe: 

a) Zakup maszyn i urządzeń; 

b) Montaż zakupionych maszyn i urządzeń. 

3) Rurociągi: 

a)  Rurociągi technologiczne nadawcze i odbiorcze. 

4) Roboty malarskie: 

a) Urządzeń; 

b) Rurociągów. 

 

Ad.2.- ROBOTY CZĘŚCI BUDOWLANEJ 

Zakres robót: 

1) Roboty wyburzeniowo- demontażowe: 

a) Roboty wyburzeniowo- demontażowe- poz. +25,20 m; 

b) Roboty demontażowe- poz. +27,97 m; 

c) Roboty wyburzeniowo- demontażowe strop na poz. +29,40 m. 

2) Roboty budowlane 

a) Roboty budowlane na poz. +25,20 m; 

b) Roboty budowlane na poz. +29,40 m.  

3) Montaż i wykonanie konstrukcji stalowej 

a) Montaż konstrukcji stalowej na poz. +25,20 m; 

b) Montaż konstrukcji stalowej na poz. +29,79 m; 

c) Montaż konstrukcji stalowej- poz. +29,40 m; 

d) Montaż konstrukcji stalowej- strop na poz. +33,60 m. 

4) Malowanie konstrukcji stalowej. 

 

Ad.3.- ROBOTY CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI 

Zakres robót: 

1) Wyposażenie pola 42 stycznikowni 2 RG-500V 

2) Skrzynka kablowa 

3) Skrzynka sterownicza A12.10 

4) Układ kabli i przewodów 

5) Materiały różne 
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6) Pomiary 

7) Automatyka i wizualizacja 

 

Wymagane parametry przesiewacza wibracyjnego WP1- 1,5x5,5: 

 

1.  Przeznaczenie: przesiewacz wibracyjny bezwładnościowy typu 

WP1 do odwadniania i odmulania koncentratu 

 

materiał: koncentrat o uziarnieniu   

od 0 do 20 mm 

 

2. Wydajność:    90-110 Mg/h 

 

3. Wymiary gabarytowe przesiewacza: długość x szerokość 5 540 x 1516 mm 

 

 

4. Ilość pokładów:   1 

 

5. Rodzaj sit: sita szczelinowe 500x 800/wersja zgrzewna/,       

o szczelinie s=2,0 mm, o prześwicie 31,2% 

 

6. Częstotliwość drgań:   860 min
-1

 

 

7. Skok rzeszota:    10±1 mm 

 

8. Napięcie zasilania   500 V 

 

9. Rozwiązanie napędów: Zespół napędowy przesiewacza powinien składać 

się z silnika elektrycznego indukcyjnego 

klatkowego połączonego przekładnią pasową z 

czopem wału wibratora napędu 

bezwładnościowego. Zespół napędowy powinien 

być dostarczony wraz z podstawą silnika 

elektrycznego oraz osłoną przekładni pasowej. 

 

10. Kąt pochylenia rzeszota:   0÷15° 

 

11. Podwieszenie przesiewacza:  Liny stalowe w ilości szt.4, z których każda 

mocowana jest jednym końcem do ucha rzeszota, 

drugim zaś końcem do uchwytu talerza sprężyny 

śrubowej. Podwieszenie ma umożliwiać 

wygodną regulację napięcia lin oraz zmianę kąta 

pochylenia przesiewacza. Rozstaw lin- 

1500x4200mm. Wysokość podwieszenia – maks. 

3m 

 

12. Do ułożyskowania napędu winny być zastosowane łożyska walcowe firmy SKF. 

 

13. Sprężyny winny mieć wymiar:  Ø210/30x 410 
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14. Dostawa powinna zawierać:  przesiewacz wraz z kompletem sprężyn i ich 

siedzeniami przeznaczonymi do zamocowania na 

konstrukcji nośnej, kompletnym układem 

napędowym z silnikiem, napędem 

bezwładnościowym, przekładnią pasową wraz z 

osłona oraz konstrukcją do zabudowy silnika 

elektrycznego (dostarczony w częściach, 

zmontowany na terenie zakładu Kupującego). 

 

15. Przesiewacz nie powinien mieć masy większej niż 4 Mg. 

 

16. Belki przesiewacza winny być wykonane z dwuteownika szeroko stopowego typu 

HEB. 

 

17. Dokumentacja wymagana na 2 tygodnie przed dostawą przedmiotu umowy: 

 

a) instrukcję obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję papierową – 3 kpl., 

b) instrukcję obsługi i użytkowania przesiewacza (DTR) wersję elektroniczną na 

nośniku CD - 1 kpl., 

c) deklarację zgodności CE - 1szt., 

d) kartę gwarancyjną - 1 szt., 

e) świadectwo jakości - 1 szt., 

f) katalog kompletnych części zamawianych wraz z ich cenami – 3 kpl. 

 

18. Rozwiązanie napędów:  zespół napędów przesiewacza powinien składać 

się z silnika elektrycznego indukcyjnego, 

klatkowego połączonego przekładnią pasową z 

czopem wału wibratora napędu 

bezwładnościowego. Zespół napędowy powinien 

być dostarczony wraz z podstawą silnika 

elektrycznego oraz osłoną przekładni pasowej. 

 

19. Szerokość pokładu 1 500 mm. 

 

20. Długość pokładu 5 500mm. 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

 

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 

Wykonawcy 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego 
 

§1 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
 

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym planem ruchu zakładu 

górniczego, dokumentacją techniczną, projektem, dokumentacją technologiczną zatwierdzoną 

przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego, obowiązującymi przepisami  

i normami oraz zasadami techniki górniczej. 
 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, opracowanie dokumentacji technologicznej 

wykonywania zleconego remontu w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i przedłożenie jej do 

zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego. Dokumentacje 

technologiczną Wykonawca wykona w oparciu o założenia podane przez Zamawiającego. 
 

3. Zapewnienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownictwa oraz dozoru nad 

wykonywanymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodne z art. 68 

ustawy „Prawo Geologiczne i Górnicze” z dnia 04.02.1994 r. z późniejszymi zmianami, oraz 

zatrudnienie pracowników: 
 

 spawaczy posiadających stwierdzenie kwalifikacji na stanowisko spawacza w ruchu 

podziemnych zakładów górniczych zgodne z art. 68 ustawy „Prawo Geologiczne i 

Górnicze” z dnia 04.02.1994 r. z późniejszymi zmianami, 
 

 pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje adekwatne do 

wykonywanych robót, 
 

oraz zapewnienie, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego wykonywane były 

przez pracowników posiadających odpowiednie upoważnienie wydane przez KRZG 

Zamawiającego lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo. 
 

4. Przedłożenie Zamawiającemu wykazu osób dozoru, kierownictwa oraz pracowników 

przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, a w trakcie prowadzenia robót, w 

przypadku zaistnienia zmian, wykaz na bieżąco aktualizować. 
 

5. Przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia część schematu organizacyjnego z 

wyszczególnieniem osób kierownictwa i dozoru ruchu, które sprawować będą nadzór nad 

robotami oraz odpisy posiadanych zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych przez organy 

Państwowego Nadzoru Górniczego. 
 

6. Przedłożenie Zamawiającemu odpisów posiadanych zaświadczeń kwalifikacyjnych 

dotyczących stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych 

kwalifikacji wydanych przez organy Państwowego Nadzoru Górniczego. 
 

7. Przedłożenie Zamawiającemu zakresu obowiązków i odpowiedzialności osób 

sprawujących kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami ponadto Wykonawca 

dostarczy harmonogram kontroli wykonywanych robót przez osoby nadzoru. Osoby dozoru 

Wykonawcy podlegają Kierownikowi Działu Przeróbki Mechanicznej. Zmianę osoby Dozoru 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu. 
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8. Odpowiednie stosowanie w oparciu o art. 79 „Prawa Geologiczne i Górnicze” postanowień 

Dz. III rozdz. 4 ustawy dotyczących ruchu zakładu górniczego. 
 

9. Dopilnowanie szkolenia pracowników w zakresie obowiązującego w zakładach porządku i 

dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, 

zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót i zgłaszania wypadków oraz zagrożeń 

a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników. 
 

10. Posiadać służbę BHP i przejąć na siebie wszelkie obowiązki, odpowiedzialność i 

uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów „Prawa 

Geologicznego i Górniczego”: 
 

a) odpowiadać za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy załogi zatrudnionej 

w rejonie, za który jest odpowiedzialny Wykonawca, 
 

b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, 

powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, zabezpieczyć miejsce wypadku, w przypadkach 

koniecznych wyprowadzić załogę ze strefy zagrożenia, 
 

c) sporządzić dokumentację powypadkową. 
 

11. Pouczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Zakładu Górniczego 

Południowego Koncernu Węglowego S. A. o obowiązkach wynikających z art. 77 ust. 1 

„Prawo Geologiczne i Górnicze”. 
 

12. Bezwzględna i natychmiastowa realizacja poleceń wydanych przez Kierownika Działu 

Przeróbki Mechanicznej – Zamawiającego lub osoby działającej w jego imieniu w 

szczególności dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub ruchu Zakładu Górniczego. 
 

13. Wykonanie zaleceń Zamawiającego wpisanych do dziennika budowy. 
 

14. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować znajomość kopalni w zakresie 

koniecznym do prowadzenia robót, zapoznanie się z Planem Ruchu zakładu Dokumentem 

Bezpieczeństwa przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy. 
 

15. Prowadzić dokumentację szkoleń pracowników (m.in. szkoleń nowoprzyjętych, szkoleń 

okresowych, instruktaży stanowiskowych). 
 

16. Zapewnić szkolenia pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym 

porządku i dyscypliny pracy, przepisów BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego  

i występujących zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego 

pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie może zatrudnić w Zakładzie 

Górniczym pracownika, który takiego szkolenia nie odbył. 
 

17. Zatrudniać w Zakładzie Górniczym wyłącznie pracowników posiadających aktualne 

badania lekarskie dopuszczające do pracy. 
 

18. W przypadku zaistnienia zagrożenia życia i zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa 

ruchu Zakładu Górniczego, Wykonawca obowiązany jest natychmiast wstrzymać 

prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracującą tam załogę w bezpieczne miejsce 

oraz powiadomić o tym fakcie Dyspozytora i kierownictwo ruchu Zakładu Górniczego. 
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19. Posiadać wymagane dopuszczenia WUG, deklarację zgodności na znak CE, atesty, 

świadectwa jakości na wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez 

Wykonawcę. 

 

20. Wyposażyć swoich pracowników w odzież ochronną i roboczą, obuwie robocze, środki 

ochrony indywidualnej zgodne z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami 

Zamawiającego oraz w podstawowe narzędzia do prowadzenia robót. Wykonawcy nie mogą 

używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego. 

 

21. Obłożyć na każdej zmianie podczas prowadzenia robót w każdym z rejonów co najmniej 

jedną osobę przeszkoloną w udzielaniu pierwszej pomocy przed medycznej i odpowiednio 

wyposażoną (torba sanitarna, nosze). 

 

22. Sporządzić wszelkie instrukcje stanowiskowe dla wykonywanych robót oraz niezbędne 

technologie i przedkładać je do zatwierdzenia KRZG Zamawiającego lub osobie 

posiadającej Jego pełnomocnictwo. 

 

23. Zapoznać się przed rozpoczęciem robót i przestrzegać podczas realizacji umowy w 

niezbędnym zakresie obowiązujących u Zamawiającego procedur Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania w obszarze zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego. 

 

24. Zapoznać załogę Wykonawcy przed rozpoczęciem robót z niezbędnym zakresie z 

Dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w Zakładzie 

Górniczym Zamawiającego, prowadzić ciągłą analizę i ocenę ryzyka na stanowiskach i 

miejscach pracy oraz przedkładać udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia KRZG 

Zamawiającego. 

 

25. Zgłaszać do działu BHP Zamawiającego ostatniego dnia każdego miesiąca wszelkie 

wypadki pracowników Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie 

wypadkowe. 

 

26.  Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym 

S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie 

zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu 

zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4.4.10 normy PN-N-18001, obligatoryjnego 

zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie 

wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz 

Południowego Koncernu Węglowego S. A.. 

27.   Przestrzeganie procedury nr 1.10. dotyczącej gotowości na wypadek awarii i reagowania 

na awarie     

 

§2 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Zapewnić, aby przedmiotowy remont zlecony przez Wykonawcę ujęte były w Planie 

Ruchu Zakładu Górniczego. 

 

2. Przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym umożliwiającym 

Wykonawcy rozpoczęcie robót. 
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3. Zapewnić załodze Wykonawcy możliwość korzystania z ambulatorium (punkt 

opatrunkowy) w ramach należytego wykonania obowiązku współdziałania wynikającego z 

art. 354 k.c. 

 

4. W razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym 

wypadku Wykonawcę. Do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań 

zapewnić pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i 

materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu 

okoliczności wypadku. 

 

5. Zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

6. Przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach w 

resorcie górnictwa oraz tygodniową tematykę szkoleń BHP. 

 

7. Zapoznać wykonawcę ze znaczącymi zagrożeniami występującymi w Zakładzie 

Górniczym Zamawiającego oraz rejestrem Znaczących Aspektów Środowiskowych. 

 

§3 

 

Wzajemne współdziałanie stron: 

 

1. Przyjęcie zleconej roboty odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania frontu 

robót. 

 

2. Zakończone etapy remontu przez Wykonawcę będą odbierane komisyjnie przez 

odpowiednie służby Wykonawcy z udziałem przedstawiciela ze strony Zamawiającego. 

 

3. Kontrolę załogi Wykonawcy, na okoliczność trzeźwości oraz posiadania środków do 

wzniecania ognia prowadzi Zamawiający i Wykonawca. 

 

4. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla 

zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę 

robót. 

 

WYKONAWCA :       ZAMAWIAJĄCY: 
 
 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 


