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WYMAGANIA OFERTOWE 
(przetarg) 

I.  Zamawiający:  
Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie napraw, przeglądów i konserwacji dźwi-
gów towarowych, towarowo-osobowych, suwnic oraz wózków jezdniowych podnośnikowych 
w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.  

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne określ 
załącznik nr 1. 

III.  Opis przygotowania oferty 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporzą-

dzenia. 

2. KaŜdy oferent moŜe złoŜyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę. 

3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do repre-
zentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia 
winna być poświadczona na kaŜdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z ory-
ginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. 

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

6. Kilku oferentów moŜe złoŜyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu przetargu. 

7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocni-
ka do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wyma-
gane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli  
i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.  

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisują-
cych ofertę. 

9. Ofertę naleŜy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złoŜyć  
w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony 
w wymaganiach ofertowych. 

10. KaŜda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułoŜona w kolejności zgodnie 
z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób 
uniemoŜliwiający dekompletację zawartości danej części oferty. 

11. KaŜda z części oferty musi zawierać spis treści. 

12. Wszystkie strony kaŜdej z części oferty, zawierające jakiekolwiek teksty, znaki czy rysunki, 
muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron. 

13. Część techniczna oferty (wg załącznika nr 2 wymagań ofertowych) musi zawierać: 

a) nazwę i siedzibę oferenta; 

b) datę sporządzenia oferty; 

c) przedmiot oferty; 

d) termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2011r.; 

e) ilość roboczogodzin przeznaczonych na konserwację i przegląd, poszczególnych urządzeń w 
miesiącu wg załącznika nr 4a; 
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f) określenie reakcji na zaistniałe zdarzenie – dyspozycyjność; 

g) okres gwarancji na wykonane naprawy - (wymagany minimalny okres gwarancji - sześć mie-
sięcy) – wzór karty gwarancyjnej; 

h) oświadczenie oferenta, Ŝe usługa jest wolna od wad prawnych;  

i) oświadczenie, Ŝe oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencja-
łem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

j) kserokopie odpowiednich dokumentów w postaci uprawnień do przeprowadzania konserwa-
cji, napraw dźwignic objętych przedmiotem oferty, wykaz pracowników, którzy będą wyko-
nywać usługi w ramach umowy wraz z kopią posiadanych uprawnień. Rekomendacje, refe-
rencje, (jeŜeli posiada). 

k) oświadczenie, Ŝe konserwacje, przeglądy oraz naprawy będą przeprowadzone zgodnie  
z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi producenta; 

ł) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykony-
wanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złoŜenia 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe 
usługi zostały naleŜycie wykonane (wg załącznika nr 4); 

14. Część handlowa oferty (załącznik nr 3) musi zawierać: 

a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr 
telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upowaŜnionej do kontaktu w sprawie przetargu 
oraz adres e-mailowy tej osoby; 

b) datę sporządzenia oferty; 

c) przedmiot oferty; 

d) cenę: 

− ofertę cenową konserwacji i przeglądu dźwignic przeprowadzonego w okresie jednego mie-
siąca sporządzoną wg załącznika nr 4a 

− cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. 

e) warunki płatności:  

wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.  
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego,  

f) termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2011r.  

g) okres gwarancji (wymagany minimalny okres gwarancji sześć miesięcy),  

h) forma płatności – przelew;  

i) termin związania ofertą - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upły-
wem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym 
dniem terminu związania ofertą);  

j) oświadczenie, Ŝe oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia,  

k) oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrze-
Ŝeń;  

l) oświadczenie, Ŝe oferent wyraŜa zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem, 

ł) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
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 lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 mie-
sięcy przed upływem terminu składania ofert; 

m) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwier-
dzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu prze-
widzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłoŜenia na raty zaległych płatności lub 
wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

n) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio,  
Ŝe oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub za-
świadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wy-
stawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

o) kserokopia dokumentu REGON; 

p)  kserokopia dokumentu NIP; 

q) dowód wpłacenia wadium; 

r) dowód wykupu wymagań ofertowych; 

s) pełnomocnictwa. 

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty naleŜy załączyć doku-
menty wymienione w punkcie 14 lit. ł, m, n, o, p, – wystawione indywidualnie na kaŜdy z 
podmiotów. 

16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawar-
ciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia naleŜy przedstawić umowę konsorcjum. 

17. JeŜeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt ł, m, n, składa dokument lub dokumenty wy-
stawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowied-
nio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej  
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zale-
głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawio-
ny nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

18.  Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamiesz-
kania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje się je dokumentem za-
wierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania. 

19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez oferenta. 

IV.  Termin i miejsce składania ofert 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w: 

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  

Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej), 

pokój nr  12 
do dnia  03.02.2010r.  godz.  15.00 
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Na opakowaniu oferty naleŜy umieścić: 
a) Nazwę i siedzibę oferenta, 

b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego, 

c) napis: „Nr przetargu: ....(wpisać numer), 

d) Przetarg: „Naprawa, przegląd i konserwacja dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, 
suwnic oraz wózków jezdniowych podnośnikowych w Zakładach Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A”.  

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent. 

3. Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed upły-
wem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą 
„ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zo-
stanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiąŜące. 

5. Oferent moŜe wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmia-
ny naleŜy złoŜyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem ”ZMIANA”. 

V. Wadium. 
1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:  

a) w całym zakresie 7 600, 00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset zł); 
b) w zakresie naprawy, przeglądów i konserwacji dźwigów towarowo-osobowych, towarowych 

oraz suwnicy ZG Sobieski: 3 600, 00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset zł);  
c) w zakresie naprawy, przeglądów i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych  

ZG Sobieski: 2 400, 00 zł (dwa tysiące czterysta zł); 
d) w zakresie naprawy, przeglądów i konserwacji dźwigów towarowo-osobowych, towarowych 

ZG Janina: 1 600, 00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset zł). 
2. Wpłaty wadium naleŜy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. ING Bank Ślą-

ski SA w Katowicach nr  rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375, z wpisaniem  
na dowodzie wpłaty hasła: Wadium na przetarg nr … – „Naprawa, przegląd i konserwacja 
dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, suwnic oraz wózków jezdniowych podnośniko-
wych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A” w terminie do dnia 
poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert. 

3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniŜej podanych form: 

a) pieniądz, 

b) gwarancja bankowe (z terminem waŜności obejmującym cały termin związania ofertą, okre-
ślony w pkt. III ppkt. 14 lit. i), 

c) gwarancja ubezpieczeniowa (z terminem waŜności obejmującym cały termin związania ofer-
tą , określony w pkt. III ppkt.14 lit. i), 

d) poręczenie bankowe (z terminem waŜności obejmującym cały termin związania ofertą , okre-
ślony w pkt. III ppkt. 14 lit. i), 

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium wymagalnych na 
dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec ofe-
renta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia  wadium. 

4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, naleŜy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój  
nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, 
ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego  
w pkt. 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złoŜenia u Zamawiającego naleŜy załączyć 
do oferty. 
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Za termin wniesienie wadium uwaŜa się:  
a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, 
b) dzień złoŜenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b ÷ d w Wydziale Fi-

nansowym Zamawiającego.  
VI.  Zwrot wadium 
1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien 

nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niŜ w ciągu 7 dni po termi-
nie rozstrzygnięcia przetargu. 

2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawar-
ciu umowy. 

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

4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeŜeli 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) zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Oferenta. 
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

VII.  Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu: 
Od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2011r.  

VIII.  Projekt umowy: 
Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiają-
cego (wzór wg załącznika nr 5). 

IX.  Tryb udzielania wyjaśnień: 
Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają: 
a) w sprawach technicznych: 

− ZG Sobieski – Dział Techniczno-Organizacyjny – Sławomir Onak tel. 326185062 
b) w sprawach formalno-prawnych: 

− Południowy Koncern Węglowy S.A. Wydział Umów: tel.  32 618 56 80 

X. Otwarcie ofert 
1. Otwarcie złoŜonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 04.02.2010r.  o godz. 12.00  

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

2. Otwarcie oferty jest jawne. 

3. Komisja w obecności przybyłych oferentów: 

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert zło-
Ŝonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert; 

b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złoŜenia; 
c)  po otwarciu kaŜdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a takŜe informa-

cje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej 
zawiera powyŜej 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. 
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2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie zło-
Ŝyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złoŜyli 
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w 
formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny po-
twierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/usługi wymagań określo-
nych w wymaganiach ofertowych nie później niŜ w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnie-
nia oświadczeń lub dokumentów. 

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert. 

4.  Komisja odrzuca oferty: 

− złoŜone po wyznaczonym terminie, 

− gdy nie wniesiono wadium, które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie speł-
niają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych, 

− gdy z analizy merytorycznej wynika, Ŝe oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyję-
tym w wymaganiach ofertowych. 

5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, któ-
rzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę,  
a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. 

6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.  

XII.  Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty: 
1. Cena konserwacji i przeglądu urządzenia    - waga 100 % 

Uszczegółowienie kryterium oceny ofert  

Ocena kaŜdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzoru:  

C = ( Cmin/Cbad) × 100 [pkt],   

gdzie:  
C - ilość punktów badanej oferty [pkt.]; 
Cmin - najniŜsza cena w złoŜonych ofertach (zł); 

Cbad- cena oferty badanej (zł); 

XIII.  Rozstrzygnięcie przetargu 
1. Postępowanie przetargowe jest poufne. 

2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuŜszym niŜ  
45 dni od daty otwarcia ofert. 

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

4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o uniewaŜnieniu przetar-
gu 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 wyni-
ku. 

7. Forma pisemna umowy zastrzeŜona jest pod rygorem niewaŜności. 

8. Oferta nie podlega zwrotowi. 

9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi. 
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XIV.  Postanowienia końcowe: 
1.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

UWAGA: Przez ofertę częściową rozumie się złoŜenie oferty cenowej w zakresie danego zada-
nia, w innym przypadku oferta zostanie odrzucona. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji za-
mówienia z oferentami, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu.  

Załączniki: 
zał. nr 1  - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia. 
zał. nr 2  - Wzór formularza oferty technicznej. 
zał. nr 3  - Wzór formularza oferty handlowej. 
zał. nr 4  - Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat. 
Zał. nr 4a - Oferta cenowa. 
zał. nr 5  - Projekt umowy wg przedmiotu zamówienia. 
 
* ) – wybrać i zamieścić w ofercie odpowiednie oświadczenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ………..……….                  ……………….                             …………..…….. 
                               TTO-1     TT-1 
 
 
                        
                               
 
 
 
                 ……………….                                      ………………………. 
                       TS                                              Wydzia ł  Umów 
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Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych 
 

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 
 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia  

Zadanie nr 1. 

1. Całoroczna konserwacja i przegląd nw. urządzeń dźwigowych dla Zakładu Górniczego Sobieski: 

a) Dźwig towarowo-osobowy ( 6 przystanków/udźwig 1,6t) – szt. 1; 

b) Dźwig towarowo-osobowy (7 przystanków/udźwig 3,2t) – szt. 1; 

c) Dźwig towarowy KUBA (5 przystanków/udźwig 5,0t) – szt. 1; 

d) Suwnica bramowa o rozpiętości 7,5+25+7,5(m)/udźwig 10t – szt. 1. 

2. Naprawy ww. dźwignic wynikające z potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski w tym awarie, prze-
kraczające zakres konserwacji i przeglądu, wykonane na podstawie odrębnych zleceń. 

Zadanie nr 2. 

1. Całoroczna konserwacja i przegląd nw. urządzeń dźwigowych dla Zakładu Górniczego Sobieski: 

a) Wózek jezdniowy podnośnikowy z napędem spalinowym (udźwig 3,5t) – szt. 5; 

b) Wózek jezdniowy podnośnikowy z napędem spalinowym (udźwig 3,0t) – szt. 1; 

c) Wózek jezdniowy podnośnikowy z napędem elektrycznym (udźwig 3,2t) – szt. 1. 

2. Naprawy ww. dźwignic wynikające z potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski w tym awarie, prze-
kraczające zakres konserwacji i przeglądu, wykonane na podstawie odrębnych zleceń. 

Zadanie nr 3. 

1. Całoroczna konserwacja i przegląd nw. urządzeń dźwigowych dla Zakładu Górniczego Janina: 

a) Dźwig osobowy OFA (udźwig 0,8t) – szt. 1; 

b) Dźwig towarowy (udźwig 5,0t) – szt. 2; 

c) Dźwig towarowo-osobowy MJE (udźwig 1,6t) – szt. 1. 

2. Naprawy ww. dźwignic wynikające z potrzeb Zakładu Górniczego Janina w tym awarie, przekra-
czające zakres konserwacji i przeglądu, wykonane na podstawie odrębnych zleceń. 

Wymagania jakościowe:  

1. Konserwacje, przeglądy oraz naprawy wykonywane będą zgodnie z dokumentacją techniczno-
ruchową lub instrukcją obsługi producenta poszczególnych urządzeń i obowiązującymi przepi-
sami. 

2.  Wykonawca prowadzić będzie wymaganą obowiązującymi przepisami dokumentację konser-
wacji, przeglądów i napraw przedmiotowych urządzeń.  

3. Wykonawca wykona naprawę wciągników po uprzednim ustaleniu zakresu tej naprawy i zaak-
ceptowaniu przez Zamawiającego „Kosztorysu naprawy” uwzględniającego ceny części za-
miennych.
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Załącznik nr 2 do wymagań ofertowych 

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ 
 
1. Dane oferenta: 

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

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

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

3. Przedmiot oferty: …………………………………………………………………….. 

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

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2011r.  

5. Ilość roboczogodzin przeznaczonych na konserwację i przegląd, poszczególnych urządzeń  
w miesiącu (wg załącznika 4a bez podania ceny konserwacji i przeglądu).  

6. Określenie reakcji na zaistniałe zdarzenie – dyspozycyjność. Oświadczamy, Ŝe przypadkach 
nagłych przyjazd ekipy naprawczej do usunięcia awarii w wyznaczone przez Zamawiającego 
miejsce na teren Zakładu Górniczego nastąpi nie dłuŜej niŜ …… godzin od chwili telefonicz-
nego zgłoszenia awarii, a w innych przypadkach w terminie wskazanym w zleceniu.    

7. Okres gwarancji na wykonane naprawy (wymagany min. okres gwarancji 6 miesięcy) – wzór 
karty gwarancyjnej – zał. nr … . 

8. Oświadczamy, Ŝe oferowana usługa jest wolna od wad prawnych.  

9. Oświadczamy, Ŝe posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencja-
łem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

10. Oświadczamy, Ŝe konserwację, przeglądy oraz naprawy będą wykonywane zgodnie z doku-
mentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi producenta. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykony-
wanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złoŜenia 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich  
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdza-
jących, Ŝe usługi zostały naleŜycie wykonane : 

  zał. nr … . 

b) Kserokopie odpowiednich dokumentów w postaci uprawnień do przeprowadzania konserwa-
cji, napraw dźwignic objętych przedmiotem oferty, wykaz pracowników, którzy będą wyko-
nywać usługi w ramach umowy wraz z kopią posiadanych uprawnień. Rekomendacje, refe-
rencje, (jeŜeli posiada 

zał. nr … . 
 

 ....................................................................................................... 
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 3 do wymagań ofertowych 

 

WZÓR FORMULARZA 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 powyŜsze naleŜy wypełnić   
      dla kaŜdego oferenta oddzielnie) 

 

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

3. Przedmiot oferty: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
4. Cena: 

− ofertę cenową konserwacji i przeglądu dźwignic przeprowadzonego w okresie jednego mie-
siąca naleŜy sporządzić wg Załącznika nr 4a,.  

− 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 zapła-
ty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2011r.  

7. Okres gwarancji na wykonane naprawy: .……. . 

8. Forma płatności: przelew. 

9. Termin związania ofertą: Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych ofertą na 60 dni, przy 
czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w któ-
rym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą), 

10. Oświadczamy, Ŝe znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wyko-
nanie zamówienia. 

11. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je  
bez zastrzeŜeń. 

12. Oświadczamy, Ŝe wyraŜamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem (zał. 
nr 5 wymagań ofertowych). 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
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lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 mie-
sięcy przed upływem terminu składania ofert: 

 zał. nr … 
b) Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego   potwier-

dzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu prze-
widzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłoŜenia na raty zaległych płatności lub 
wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert: 

zał. nr … 

c) Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe 
oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświad-
czenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłoŜenie na raty zale-
głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wysta-
wione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert: 

zał. nr ..... 

d) Kserokopia dokumentu REGON: 

zał. nr .... 

e) Kserokopia dokumentu NIP: 

zał. nr .... 

f) Dowód wpłacenia wadium: 

zał. nr .... 

g) Dowód wykupu wymagań ofertowych:  

zał. nr .... 

Pełnomocnictwa* ): 

zał. nr .... 
 

* ) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ....................................................................................................... 
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
 
 

 
 
 

 



Przetarg nr 7/10.  „Naprawa, przegląd i konserwacja dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, suwnic oraz wózków jezdniowych podnośniko-
wych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 

12 | S t r o n a 
 

Załącznik nr 4 do wymagań ofertowych 
 
 
 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH  
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 

 
 

 
 
 

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

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

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

 
   

Lp.        Przedmiot zamówienia 

Wartość zamó-
wienia 
netto 

(bez VAT) 

Termin realiza-
cji 

Pełna nazwa podmiotu, na 
rzecz którego wykonywano 

zamówienie 

 
 

 
 
 
 
 

     ....................................................................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
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        Oferta cenowa                                                Załącznik nr 4a do wymagań ofertowych 
konserwacji lub przeglądu przeprowadzonego w okresie  

jednego miesiąca dla Zakładu Górniczego Sobieski i Zakładu Górniczego Janina 
Zadanie nr 1 

Lp. Miejsce zabudowy Rodzaj dźwignicy Nr fabryczny 
Ilość 

pięter/ 
udźwig 

Ilość roboczogo-
dzin przeznaczo-
nych na konser-

wację i przegląd w 
miesiącu 

Cena za  
konserwację i 

przegląd  
(netto w zł) 

1. 
Budynek przeróbki mechanicz-
nej węgla 

Dźwig towarowo-osobowy 23210 6p/1,6 
  

2. Budynek odsiarczalni węgla Dźwig towarowo-osobowy 54927 7p/3,2t   

3. 
Budynek przeróbki mechanicz-
nej węgla 

Dźwig towarowy „KUBA” 6893 5p/5,0t 
  

4. Plac materiałowy rejon Sobieski Suwnica bramowa  11639 Q=10t   

Zadanie nr 2  

Lp. Miejsce zabudowy Rodzaj dźwignicy Nr fabryczny 
Ilość 

pięter/ 
udźwig 

Ilość roboczogo-
dzin przeznaczo-
nych na konser-

wację i przegląd w 
miesiącu 

Cena za  
konserwację 
i przegląd  

(netto w zł) 

1. Magazyn główny rejon Sobieski 
Wózek jezdniowy podno-
śnikowy spalinowy  

Balkantar 
2310223 3,5t   

2. Magazyn główny rejon Sobieski 
Wózek jezdniowy podno-
śnikowy spalinowy  

Balkantar 
38808210748 3,5t   

3. 
Magazyn działu MGR rejon 
Piłsudski 

Wózek jezdniowy podno-
śnikowy spalinowy 

 Balkantar 
389101015090 3,5t   
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Zadanie nr 3 

Lp. Miejsce zabudowy Rodzaj dźwignicy Nr fabryczny 
Ilość 

pięter/ 
udźwig 

Ilość roboczogo-
dzin przeznaczo-
nych na konser-
wację i przegląd 

w miesiącu 

Cena za kon-
serwację i 
przegląd  

(netto w zł) 

1. 
Budynek wieŜy szybowej szybu 

„Janina III” 
Dźwig osobowy 

A-
15494/1986 

10p/0,8t   

2. 
Budynek nadszybia szybu „Ja-

nina III” 
Dźwig towarowy - 3p/5t   

3. 
Budynek nadszybia szybu „Ja-

nina IV” 
Dźwig towarowy 640/222/108 3p/5t   

4. Obiekt kompleksowy ZMPW Dźwig towarowo-osobowy 54048/1994 9p/1,6t   
 
 
Stawka wynagrodzenia netto za jedną roboczogodzinę pracy podczas naprawy dźwignicy niezaleŜnie od miejsca wykonywania usługi pory  
dnia i tygodnia, zawierająca koszty dojazdu Wykonawcy ……………… złotych.

4. 
Warsztat oddz. NNM rejon So-

bieski 

Wózek jezdniowy podno-
śnikowy spalinowy  

Balkantar 
38808205441 3,5t   

5. 
Warsztat działu GG-1 rejon So-

bieski 

Wózek jezdniowy podno-
śnikowy spalinowy  

Balkantar 
38810130941 3,5t   

6. Warsztat MD-1 rejon Piłsudski 
Wózek jezdniowy podno-
śnikowy spalinowy Yale 

A875B30118B 
2004 

3,0t   

7.  
Warsztat oddz. MSz rejon Pił-

sudski 
Wózek jezdniowy podno-
śnikowy akumulatorowy 

- 3,2t   



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  
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Załącznik nr 5 do wymagań ofertowych 
-  p r o j e k t  u m o w y  –  

UMOWA nr ................. 
 
Zawarta w dniu ........................... w Jaworznie pomiędzy: 

Południowym Koncernem Węglowym S.A.  

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, 

NIP:   6321880539,  

REGON: 240033634  

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

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

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz której działają: 

1. ……………………………….. - ……………………. 
2. ……………………………….. - ……………………. 
a: …………………………………………………………………………………………………... 
z siedzibą w: ………………………………………. 

adres: ……………………………………………… 

NIP:  ………………………. 

REGON: ………………………. 

NR KRS: ………………………. wpisanym w Sadzie Rejonowym w……………………  

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu i na rzecz której działają: 

1. ………………………………  - ………………………… 

2. ………………………………  - ………………………… 

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr .................................... Zarządu Południowego 
Koncernu Węglowego S.A. z dnia ............................ zatwierdzającej wyniki przetargu, oraz proto-
kołu z rokowań z dnia ............................ 

§1 PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  
w okresie obowiązywania niniejszej umowy usług w zakresie konserwacji, przeglądu oraz napraw 
urządzeń dźwigowych wg lokalizacji przedstawionej w załączniku nr 1, zwanych w dalszej części 
umowy „dźwignicami”.  

§2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY. 

1. Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2011r. 

2. KaŜdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

§3 ZAKRES USŁUG. 

1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do wykonania zleconych przez 
Zamawiającego: 
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a)  przeglądów oraz konserwacji dźwignic w miejscu ich pracy u Zamawiającego wykonanych 
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi producenta lub obowiązują-
cymi przepisami dotyczącymi konserwacji, przeglądów oraz napraw urządzeń dźwignico-
wych, 

b)  wykonanie - o ile postanowienia dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi lub 
przepisy tego nie regulują - dodatkowo: 

− uszczelnienia reduktorów, 

− wyrównania wahaczy i skracanie liny, 

− wymiany okładzin szczęk hamulcowych, 

− naprawy osprzętu sygnalizacyjnego i sterowniczego, 

− wymiany Ŝarówek, opraw w obwodach oświetleniowych szybu, maszynowni oraz kabiny 
suwnicy, 

− naprawy i regulacja wyłączników krańcowych, 
c) wykonanie napraw niezbędnych dla przywrócenia prawidłowego stanu technicznego dźwi-

gnicy utraconego w wyniku zaistnienia awarii, 

d) wykonania napraw średnich występujących między naprawami głównymi, mających na celu 
wymianę względnie naprawę tych części lub elementów, których stopień zuŜycia nie gwa-
rantuje naleŜytego funkcjonowania dźwignic do czasu następnej naprawy głównej.  

2. W przypadku wykonania napraw, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d), kaŜdorazowo wymagane 
jest uzgodnienie zakresu rzeczowego usługi przez osoby upowaŜnione ze strony Zamawiające-
go i Wykonawcy. 

3. Na podstawie ustaleń dokonanych stosownie do postanowień ust. 2, Wykonawca zobowiązany 
jest wystąpić do Zamawiającego o akceptację przedstawionej na ich podstawie kalkulacji kosz-
tów wykonania naprawy, stanowiących sumę naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia netto, tj. 
bez podatku od cen towarów i usług oraz cen netto podzespołów i części zamiennych koniecz-
nych do wykonania usługi. 

4. Wykonawca nie moŜe przystąpić do realizacji usługi przed uzyskaniem od Zamawiającego 
pisemnej akceptacji dla przedstawionej przez siebie kalkulacji, o której mowa w ust. 3.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji przedstawionej kalkulacji, a tym 
samym od odstąpienia od zlecenia wykonania tej usługi, po stwierdzeniu przez siebie, Ŝe 
przedstawiona przez Wykonawcę kalkulacja przekracza 90% wartości zakupu nowej części, 
lub podzespołu; w takim przypadku Zamawiający pokryje koszt przeglądu podzespołu lub czę-
ści, wykonanego przez Wykonawcę w celu sporządzenia niezaakceptowanej przez Zamawiają-
cego kalkulacji. 

§4 ZASADY REALIZACJI USŁUG. 

1. Poszczególne usługi określone niniejszą umową Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy od-
rębnymi zleceniami podpisanymi przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego. 

2. W przypadkach nagłych wezwanie Wykonawcy do usunięcia awarii będzie dokonywane tele-
fonicznie oraz potwierdzone za pomocą faksu lub w ciągu 24 godzin, a w przypadku wykona-
nia usługi w dniu będącym niedzielą lub świętem – w pierwszym następującym po nim dniu 
roboczym. W przypadkach tych zlecenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wystawione przez 
Zamawiającego w moŜliwie najkrótszym terminie, jednakŜe Wykonawca nie moŜe uzaleŜniać 
wykonania usługi od otrzymania tego zlecenia. 

3. Telefoniczne wezwanie Wykonawcy w celu usunięcia awarii, przyjmowane będą przez Wyko-
nawcę pod numerem telefonu ……, a potwierdzenia pod numerem faksu …… . 
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4. Do wezwania Wykonawcy w trybie określonym w ust. 2, upowaŜnieni są ze strony Zamawia-
jącego: 

a) Zakład Górniczy Sobieski - St. inspektor Wykonawstwa Remontu Urządzeń (Dział TTO),  

b) Zakład Górniczy Janina - osoby wyŜszego dozoru ruchu nadzorujące prace na zmianie, na 
której zaistniała awaria. 

5. Wykonawca zapewnia, Ŝe w przypadkach, o których mowa w ust. 2, przyjazd ekipy naprawczej 
dla usunięcia awarii w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce na terenie jego Zakładu 
Górniczego nastąpi w czasie nie dłuŜszym niŜ …… godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia 
awarii, a w innych przypadkach w terminie wskazanym w zleceniu wystawionym zgodnie z 
ust.1. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić swój przyjazd u osoby która wezwała Wykonawcę do 
wykonania usługi. Zgłoszenie przyjazdu Wykonawcy oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi. 

7. Pracownicy Wykonawcy wykonujący usługę zobowiązani są do stosowania bezpiecznych me-
tod pracy, przestrzegania przepisów BHP oraz instrukcji i zarządzeń obowiązujących w Zakła-
dach Górniczych Zamawiającego, na terenie którego usługa jest wykonywana. 

8. Wykonawca oświadcza, Ŝe usługi wykona z naleŜytą starannością i z zachowaniem przepisów 
BHP oraz zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi producenta. 

9. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczane usługi są wolne od wad prawnych i nie naruszają praw 
majątkowych osób trzecich. 

10. Wszystkie materiały bezpośrednie niezbędne do wykonania zleconych usług dostarcza Wyko-
nawca. 

11. Wykonawca umoŜliwi Zamawiającemu kontrolę jakości przeprowadzanej naprawy podczas jej 
trwania. 

12. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie, powierzać  
do wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim (podwykonawcom). 

13. Wykonawca w ramach usług przeglądu i konserwacji prowadzić będzie dokumentację urządze-
nia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Niniejszą umową nie są objęte roboty, których wykonanie leŜy w kompetencji Zamawiającego 
takie jak: 

a) Roboty elektryczne związane z konserwacją, wymianą lub naprawą pionu zasilającego ob-
wód siłowy do wyłącznika dźwigu ( w maszynowni) oraz pionu oświetleniowego do zabez-
pieczeń w maszynowni. 

b) Roboty murarskie, torowe związane z konserwacją i naprawami dźwignic (w terminie usta-
lonym wspólnie z Wykonawcą). 

c) Roboty związane z montaŜem belek montaŜowych, wykonaniem urządzeń wentylacyjnych 
oraz zabezpieczenia okien. 

§5 ZASADY ROZLICZENIA.  

1. Wysokość wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zlecenia obliczana 
będzie w oparciu o ceny określone ust. 2 i w katalogu cen usług, stanowiącym Załącznik nr 1 
do niniejszej umowy. 

2. Z tytułu wykonania usługi, o której mowa w § 3 ust.1 lit. c) i d) Wykonawcy przysługiwać bę-
dzie od Zamawiającego wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby roboczogodzin poświęco-
nych na wykonanie usługi i stawki wynagrodzenia netto za jedną roboczogodzinę pracy – nie-
zaleŜnie od miejsca wykonania usługi, pory dnia i tygodnia, zawierającą koszty dojazdu Wy-
konawcy – w wysokości …… (słownie………… złotych). 
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3. Do wynagrodzenia określonego w ust. 2 kaŜdorazowo doliczane będą ceny netto części za-
miennych zuŜytych do wykonania naprawy zaakceptowane w przedstawionej przez Wykonaw-
cę kalkulacji kosztów wykonania naprawy. 

4. Do wynagrodzenia netto, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz do cen netto części zamiennych  
o których mowa w ust. 3, zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązują-
cej stawki.  

5. Wykonanie usług, o których mowa w § 3 ust. 1, będzie kaŜdorazowo potwierdzane podpisanym 
przez upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołem wykonania 
usługi.  

6. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru, Ŝe usługi zostały wykonane nienaleŜycie, przed-
stawiciele Zamawiającego mogą odmówić podpisania protokołu wykonania usługi i wezwać 
Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni 
termin 

7. Wymienione w Załączniku nr 1 ceny są cenami stałymi i obowiązują w całym okresie trwania 
umowy. 

8. Płatności realizowane będą przelewem, w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wy-
stawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

9. Za fakturę prawidłowo wystawioną strony uznają wyłącznie taką, do której dołączony zostanie 
protokół wykonania usługi, o którym mowa w ust. 5, która zawierać będzie numer zlecenia, na 
podstawie, którego wykonano usługę i numer umowy, pod którym umowa została wpisana do 
rejestru umów Zamawiającego. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich 
bez zgody Zamawiającego.  

12. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i upowaŜnia 
Wykonawcę do wystawienia faktury bez konieczności potwierdzenia odbioru przez Zamawia-
jącego. 

13. Faktury naleŜy doręczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno,  
ul. Grunwaldzka 37. 

§6 GWARANCJA. 

1. Na wykonane usługi Wykonawca udziela Zamawiającemu ....... miesięcznej gwarancji licząc od 
dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 5.  

2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji określonych w DTR 
lub instrukcji producenta danej dźwignicy. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w naprawionych dźwignicach, Wyko-
nawca zobowiązuje się niezwłocznie po ich zgłoszeniu usunąć wady na własny koszt, poprzez 
wymianę lub naprawę dotkniętych wadą elementów. Termin gwarancji zostaje wydłuŜony o 
czas naprawy gwarancyjnej. 

4. Wymienione w ramach gwarancji elementy zostaną objęte nową gwarancją na takich samych 
zasadach jak wykonane usługi. 

§7 OCHRONA ŚRODOWISKA  

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowi-
ska.  
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§8 KARY UMOWNE. 

1. Za zwłokę w wykonaniu zleconej usługi Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości ……% wartości netto zlecenia za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze stron, strona, która zawiniła 
zapłaci karę umowną w wysokości ..............zł. 

3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary 
umowne nie pokrywają poniesionej szkody. 

§9 SIŁA WY śSZA. 

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona moŜe być zwolniona  
w przypadku zaistnienia uniemoŜliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczno-
ści, nieprzewidzianych, niezaleŜnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak 
w szczególności klęska Ŝywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górniczych, wojna, 
rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyŜsza). 

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyŜszą Strony są zobowiązane niezwłocznie na-
wzajem się powiadomić. 

3. W przypadku gdy siła wyŜsza uniemoŜliwia Stronie naleŜyte wykonanie świadczeń określonych 
niniejszą umową przez czas dłuŜszy niŜ jeden miesiąc, druga Strona moŜe odstąpić od niniejszej 
umowy. 

4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień  
§ 7 ust. 2. 

§10 POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych da-
nych dotyczących Zamawiającego, a uzyskanych w związku z realizacją tej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2  
do niniejszej umowy. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację robót i rozliczenia finansowe w zakresie przedmio-
tu umowy będą:  

a) ze strony Wykonawcy:            …………………………..       tel. …………… 

b) ze strony Zamawiającego:  

za realizację i rozliczenie: 

− ZG Sobieski   - Sławomir Onak    - tel. 326 185 062; 

− ZG Janina  - Mariusz Szczurek    - tel. 326 270 608; 
za nadzór: 

− ZG Sobieski   - Wojciech śygadło    - tel. 326 185 363; 

− ZG Janina  - Władysław Witkowski   - tel. 326 270 220; 
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Zmiany do niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej. 
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6. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowi po-

wszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej  
ze stron umowy. 

 

Załączniki :  

Załącznik nr 1  – Katalog cen usług. 
Załącznik nr 2  – Wzór oświadczenia. 
Załącznik nr 3 – Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu Wę-

glowego S.A. 
 
 
 
   ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
 
...................................................    ............................................... 
 
 
 
...................................................    ................................................ 

 
Akceptacja projektu umowy: 

 
 
 
 
 
 ……………………     …………………………  
  TTO-1              TT-1 
 
 
 
 …………………….     ………………………  
       Wydział Umów        Radca Prawny 



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  
 

Przetarg nr  7/10  „Naprawa, przegląd i konserwacja dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, suwnic oraz wózków jezdniowych podnośniko-
wych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
21 | S t r o n a 

 

 
Załącznik nr 1 do projektu umowy. 

Katalog cen usług 

Tabela nr 1. – Zakład Górniczy Sobieski 

Lp. Miejsce eksploatacji Typ dźwignicy Nr fab. 
Ilość pię-
ter/udźwig 

Cena konserwacji 
i przeglądu urzą-

dzenia (netto) 

1. 
Budynek przeróbki mecha-

nicznej węgla 
Dźwig towarowo-

osobowy 
23210 6p/1,6  

2. 
Budynek odsiarczalni wę-

gla 
Dźwig towarowo-

osobowy 
54927 7p/3,2t  

3. 
Budynek przeróbki mecha-

nicznej węgla 
Dźwig towarowy 

„KUBA” 
6893 5p/5,0t  

4. 
Plac materiałowy rejon 

Sobieski 
Suwnica bramowa  11639 Q=10t  

5. 
Magazyn główny rejon 

Sobieski 

Wózek jezdniowy 
podnośnikowy spali-

nowy Balkantar 
2310223 3,5t  

6. 
Magazyn główny rejon 

Sobieski 

Wózek jezdniowy 
podnośnikowy spali-

nowy Balkantar 
38808210748 3,5t  

7. 
Magazyn działu MGR 

rejon Piłsudski 

Wózek jezdniowy 
podnośnikowy spali-

nowy Balkantar 
389101015090 3,5t  

8. 
Warsztat oddz. NNM rejon 

Sobieski 

Wózek jezdniowy 
podnośnikowy spali-

nowy Balkantar 
38808205441 3,5t  

9. 
Warsztat działu GG-1 rejon 

Sobieski 

Wózek jezdniowy 
podnośnikowy spali-

nowy Balkantar 
38810130941 3,5t  

10. 
Warsztat MD-1 rejon Pił-

sudski 

Wózek jezdniowy 
podnośnikowy spali-

nowy Yale 

A875B30118B 
2004 

3,0t  

11. 
Warsztat oddz. MSz rejon 

Sobieski 

Wózek jezdniowy 
podnośnikowy aku-

mulatorowy 
- 3,2t  

Tabela nr 1. – Zakład Górniczy Janina 

Lp. Miejsce eksploatacji Typ dźwignicy Nr fab. 
Ilość pię-
ter/udźwig 

Cena konserwacji 
i przeglądu urzą-

dzenia (netto) 

1. 
Budynek wieŜy szybowej 

szybu „Janina III” 
Dźwig osobowy A-15494/1986 10p/0,8t  

2. 
Budynek nadszybia szybu 

„Janina III” 
Dźwig towarowy - 3p/5t  

3. 
Budynek nadszybia szybu 

„Janina IV” 
Dźwig towarowy 640/222/108 3p/5t  

4. 
Obiekt kompleksowy 

ZMPW 
Dźwig towarowo-

osobowy 
54048/1994 9p/1,6t  
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 Załącznik nr 2 do projektu umowy 

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

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

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

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

OŚWIADCZENIE OFERENTA  
W ZWI ĄZKU Z REALIZACJ Ą UMOWY REMONTOWEJ  

O GOTOWOŚCI PRZESTRZEGANIA OBOWI ĄZUJĄCYCH  
U ZAMAWIAJ ĄCEGO RYGORÓW ZWI ĄZANYCH Z OCHRON Ą  
ŚRODOWISKA W RAMACH WDRO śONEGO ZINTEGROWANEGO 

SYSTEMU ZARZĄDZANIA POŁUDNIOWEGO KONCERNU  
WĘGLOWEGO S.A.   

 
 
Dotyczy: …………………………………………………………………………………….. 
     (podać nazwę postępowania) 
     

   …….. ……………………………………………………….. nr umowy: ……………….. 

   Uprawnieni do reprezentowania Oferenta oświadczamy, iŜ: 
 

1. Zapoznaliśmy się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Południowego Koncernu 
Węglowego S.A stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

2. Zobowiązujemy się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących  
u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdroŜonym u niego Zintegro-
wanym Systemem Zarządzania. 

3. WyraŜamy zgodę w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania na 
dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej 
umowy.  

4. Zobowiązujemy się do takiego postępowania z naprawianymi dźwignicami, by było ono przy-
jazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagroŜenia. 

5. W przypadku  powstania w procesie przeglądu, konserwacji lub naprawy odpadów, jako ich 
wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi  
u Zamawiającego przepisami. 

 
 
 

      
    ……………………………………………………… 

       (pieczęć i podpisy osoby/osób 
               upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy remontu  

     maszyny/urządzenia lub jego upowaŜnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 3 do projektu umowy 

Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A. 

Misj ą Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie no-

wych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny 

dla otoczenia 

       Naszą polityką w zakresie jakości jest: 

• rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwesty-

cyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Za-

kładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

• wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego 

węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta 

• rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wyma-

gań najnowocześniejszych kierunków zarządzania 

                                                    Naszą polityką w zakresie środowiska jest: 

• minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych 

• utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek 

• zapobieganie zanieczyszczeniom 

                                                        Naszą polityką w zakresie BHP jest: 

• realizacja i doskonalenie działań zapobiegających moŜliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawo-

dowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy 

• poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie no-

wych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy  

• systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych  

                                            Kierownictwo kopalni zobowiązuje się takŜe do: 

 • spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm,  

w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów 

• prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących 

wywierać wpływ na środowisko 

• podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangaŜowania pracowników w zakresie jakości, śro-

dowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umoŜliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia 

• zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umoŜliwiających realizację niniejszej Polityki 

• ciągłego doskonalenia Systemu  

 

 

      
…………………………………………………… 

       (pieczęć i podpisy osoby/osób 
                upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 


