
Jaworzno, dnia 21.12.2007r. 
 
 

 Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 

                                                              Sprawa nr 44/2007/EZP/IZ 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  

nieograniczonego na „ Dostawę taśmy przenośnikowej i zgarniaczy 
dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”   

 
 

MODYFIKACJA SIWZ W ZAKRESIE ZAŁ ĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ  
 
 

  Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z dn. 20.11.2007 r. Nr 223, poz.1655) 
Zamawiający – Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, modyfikuje treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę 
taśmy przenośnikowej i zgarniaczy dla Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.” .  

Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ (tj. w Projekcie umowy) wykreśla zapis § 3 ust. 3 
tiret drugi dotyczący udzielenia gwarancji na połączenia dostarczonej taśmy z taśmą 
uŜywaną. 
Treść modyfikacji SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

Miejsca, oraz termin składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

 
 
Załącznik nr 1  
Modyfikacja treści  SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
(Załącznik nr 4 do SIWZ) 

- projekt -    
 

U M O W A     D O S T A W Y 
 

zawarta w Jaworznie w dniu .......................  pomiędzy: 

 

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie, 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 6321880539, REGON 240033634 
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, 
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł, 
zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez: 
 
1. .........................................................................  –   
.......................................................................................... 

2. .........................................................................  –   
.......................................................................................... 

 
a 
(nazwa) 
……………………………………………..…………………………….............................................. 
(adres) ……………………………………………...… - NIP ….............................., REGON 
........................., zarejestrowanym w ............................................................................ pod numerem 
…...................................., 
zwanym dalej  „Wykonawcą” i reprezentowanym przez: 
 
1. .........................................................................  –   
.......................................................................................... 

2. .........................................................................  –   
.......................................................................................... 

 
Umowa została zawarta na podstawie: 

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę taśmy przenośnikowej                           
i zgarniaczy dla zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”                                   
- sprawa nr 44 /2007/EZP/IZ 

2. Oferty Wykonawcy z dnia ………………….  
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego  Nr…………..  z dnia……………….  
 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy 

sprzedaŜy Zamawiającemu fabrycznie nowych towarów wymienionych w specyfikacji 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. SprzedaŜ towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień (cząstkowych) 
Zamawiającego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy i miejsce 
dostaw.  

3. Termin realizacji zamówienia cząstkowego nie moŜe być dłuŜszy niŜ …………… dni od dnia 
jego złoŜenia. 



4. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o towarze naleŜy przez to rozumieć równieŜ 
odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Zamawiającego. 

5. Osobami  odpowiedzialnymi  za  realizację  i  rozliczenie  niniejszej  umowy  są : 
• ze  strony  Zamawiającego: ………………………………….,                                           
tel. 032 ……….……………… 
• ze  strony  Wykonawcy:  ………………………………….,  
 tel. ………….. .…………….. 

6. Termin realizacji umowy:  od dnia ……………..… do dnia ………………  
 
 
 

WYDANIE TOWARU.  BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU 
§ 2. 

 
1. Wydanie towaru nastąpi w magazynie Zamawiającego w Jaworznie lub w LibiąŜu. 
2. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić 

Zamawiającego  
przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Towar zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego 
rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umoŜliwiający 
łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania 
towaru wliczony jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone 
Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia towaru. 

4. Do towaru Wykonawca obowiązany jest dołączyć: 
            a/ wraz z pierwszą dostawą 

- DTR dla pełnego zakresu przedmiotu zamówienia,  
- decyzję dopuszczeniową WUG dla taśm trudnopalnych, 
- certyfikat lub opinię techniczną jednostki upowaŜnionej dla taśm trudnozapalnych                   

i zgarniaczy, 
b/ wraz kaŜdą dostawą: 

- specyfikację towaru – dowód dostawy,  
- świadectwo jakości wyrobu, 
- kartę gwarancyjną, 

5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy 
pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić  
na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 5 dni od daty otrzymania 
reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego 
 do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie  
z § 4 ust.1 lit. b umowy ). 

6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona 
pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niŜ  
w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie, nie późnej jednak niŜ w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, 
dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać                                  
od Zamawiającego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania                            
od Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu,                 
o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru 
za kaŜdy dzień składowania.  

7. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia 
brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6,  
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w całości lub w części. 

8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu równieŜ  
w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłuŜej niŜ 14 dni. 



WARUNKI GWARANCJI 
§ 3. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, Ŝe towar posiada i będzie miał w okresie gwarancyjnym 
właściwości techniczne określone w dokumentacji technicznej wyrobu zgodnie z odpowiednimi 
normami, w oparciu o które został wyprodukowany, przy eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem. 

2. Okres gwarancji dla taśmy ………….. wynosi…………. 

3.  Dla połączeń taśmy gwarancja będzie wynosić: 

− 24  miesiące od daty wykonania połączenia dla połączeń taśmy nowej, 

− 12 miesięcy od daty wykonania połączenia dla połączenia taśmy nowej z uŜywaną . 

4. Wykonawca zapewni sposób oznakowania taśmy pozwalający na identyfikację producenta oraz 
miesiąc i rok jej produkcji w okresie gwarancyjnym przy jej eksploatacji zgodnie  
z dokumentacją techniczną.  

5. Zamawiający umoŜliwi Wykonawcy dokonywanie okresowych kontroli warunków eksploatacji 
taśmy. 

6. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji zostaną wykryte jakiekolwiek wady,  
w tym wady materiałowe lub wady uniemoŜliwiające zastosowanie towaru zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na nowy 
wolny od wad w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia 
Wykonawcy               o ujawnieniu wady.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie określonym w ust. 5  nie wymieni towaru wadliwego                 
na nowy i nie ustali z Zamawiającym nowego terminu jego wymiany, Zamawiający ma prawo                
do obciąŜenia Wykonawcy obowiązkiem zapłaty równowartości (zwrot ceny wraz z kosztami 
towarzyszącymi) reklamowanego towaru wadliwego. 

8. W przypadku rozbieŜnych stanowisk, co do istnienia i zakresu reklamacji z tytułu udzielonej 
gwarancji Strony mogą powoływać do rozstrzygnięcia zespoły wspólne lub zlecą wykonanie 
ekspertyzy instytucjom niezaleŜnym. 

9. Koszty ekspertyzy ponosi Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 4. 
1. Za odebrany towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę zgodnie z załącznikiem nr 1                       

do niniejszej umowy doliczając obowiązujący podatek VAT. Cena obejmuje równieŜ koszty 
transportu towaru do magazynu Zamawiającego, dostarczenie dokumentacji towaru oraz 
wykonanie połączeń wulkanizowanych taśmy trudnopalnej w ilości odpowiadającej ilości 
odcinków taśmy + jedno połączenie. 

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

3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

4. Termin zapłaty ulega przedłuŜeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa  
w § 2 ust. 5 i 6 umowy, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia 
uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych 
od wad, a jeŜeli reklamacja okaŜe się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu 
oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji. 

5. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór towaru naleŜy przesłać na adres: 
Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno,  ul. Grunwaldzka 37.  



6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez 
zgody Zamawiającego. 

7. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer 
pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez 
numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu              
ust. 3 umowy.  

KARY UMOWNE 

§ 5. 
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 % kwoty netto określonej w § 4 ust. 2.   

b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów określonych 
kaŜdorazowo w zamówieniu objętych zwłoką za kaŜdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego 
od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów 
objętych zwłoką za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. JeŜeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 7 lub 8, wówczas kary umowne 
określone w lit. b) i c) naleŜą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone 
niezaleŜnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % kwoty netto 
określonej w § 4 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 60 dni od daty wystawienia dokumentu 
obciąŜeniowego. 

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŜszających kary umowne. 

SIŁA WYśSZA 

§ 6. 
1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona moŜe być zwolniona w przypadku 

zaistnienia uniemoŜliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, 
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 
nawzajem się powiadomić. 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

§ 7. 
1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów                 

i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 
2.  Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących 
informację publiczną. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8. 
1. Ewentualne  spory  wynikłe  z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd  właściwy  dla  siedziby 

Zamawiającego. 
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu  Cywilnego.  
3. Wszelkie  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy dla swej waŜności, muszą  być sporządzone                  

w  formie  pisemnej  w  postaci  aneksu do umowy. 



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

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu                  
dla kaŜdej ze Stron. 

 
Załącznik nr 1 - „SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI ”.  
Załącznik nr 2- „ZASADY WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ TAŚMY DOSTARCZONEJ PRZEZ 

WYKONAWCĘ” 
 
 

 ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 


