Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem
aukcji elektronicznej na:
o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn
wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego
przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń:
Część I:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych,
remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno pomiarowej oraz
pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania
w 2018 roku.
Część II:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych,
remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w 2018
roku.
Część III: Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz
pogotowia awaryjnego dla sprężarek w 2018 roku.

znak sprawy: CZOK/56/17/18
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1.

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna
Adres Zamawiającego: ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom
Adres strony internetowej: www.srk.com.pl
Osoba do kontaktu: Hanna Balcarek - Kubicz
Telefon: (032) 35 13 300 wew. 409
e-mail osoby do kontaktu: hbalcarek@srk.com.pl
e-mail: przetargi@srk.com.pl
Faks do korespondencji: (032) 35 13 369

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji
elektronicznej o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych.
Zapisy dotyczące Aukcji Elektronicznej stanowią załącznik nr 4 do SIWZ.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn
wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego
przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń:
Część I:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych,
remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno pomiarowej oraz
pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego
przewietrzania w 2018 roku.
Część II:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych,
remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych
w 2018 roku.
Część III: Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów
oraz pogotowia awaryjnego dla sprężarek w 2018 roku.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
(CPV): 50.53.00.00-9.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami
techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
4.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie: Części I, II i III:
– w zakresie przeglądów i remontów - od daty zawarcia umowy jednak nie
wcześniej niż od 01.01.2018r. do 31 października 2018r.
– w zakresie pogotowia awaryjnego - od daty zawarcia umowy jednak nie
wcześniej niż od 01.01.2018r. do 31 grudnia 2018r.

2

5.

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA art. 22 ustawy Pzp

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w pkt. 5.3. SIWZ.
5.2. Podstawy wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który:
1. podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12
– 22 ustawy Pzp.,
2. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty częściowe, chyba że
wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art.
24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.,
3. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.,
4. w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp.,
5. z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania zgodnie z art.
24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp.
5.3. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę o wartości minimum: 500 000,00 zł.
2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:
a) dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług,
posiadającymi uprawnienia w zakresie:
Części I:
• min. 1 osoba wyższego dozoru ruchu mechanicznego
• min. 1 osoba dozoru ruchu mechanicznego
Części II:
• min. 1 osoba wyższego dozoru ruchu mechanicznego
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•
•
•

min. 1 osoba dozoru ruchu mechanicznego
min. 1 rzeczoznawca WUG ds. maszyn wyciągowych
min. 1 konserwator (lub rewident) maszyn wyciągowych w branży
mechanicznej
Części III:
• min. 1 osoba wyższego dozoru ruchu mechanicznego
• min. 1 osoba dozoru ruchu mechanicznego
b) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej jedną usługą lub kilkoma usługami polegającymi na:
• Części I: wykonaniu przeglądów, napraw lub remontów stacji wentylatorów
głównego przewietrzania o wartości minimum: 400 000,00 zł brutto;
• Części II: wykonaniu przeglądów, remontów lub badań dla maszyn
wyciągowych górniczych wyciągów wyciągów szybowych o wartości minimum:
400 000,00 zł brutto;
• Części III: wykonaniu przeglądów, napraw lub remontów sprężarek o wartości
min. 200 000,00 zł brutto
wraz z dokumentami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie
5.4. Poleganie na zasobach innego podmiotu:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
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1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ust. 1.
6.

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ DO OFERTY:
1. Oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ) stanowiący
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postepowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy – załącznik nr 1 do druku
„OFERTA”.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Jednolity
Europejski Dokument Zamówień (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, celem wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim
powołują się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolity
Europejski Dokument Zamówień (JEDZ) dotyczący każdego z tych podmiotów.
4. Formularze cenowe – załącznik nr 2, 2.1, 2.2. do druku „OFERTA”.
5. W związku z zastosowaniem aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu
Wykonawca przystępujący do aukcji zobowiązany jest złożyć oświadczenie
stanowiące załącznik nr 3 do druku „OFERTA”.
6. Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego
zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ :
1. Oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ – druk
„OFERTA” w zakresie dotyczącym udzielonej gwarancji zgodnie z opisem
zawartym w pkt. II ppkt. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Kopia Certyfikatu wydanego przez podmiot zajmujący się poświadczeniem
zgodności działań Wykonawcy z normami ISO 9001 (zarządzanie jakością)
oraz PN-N-18001 (bezpieczeństwo i higiena pracy), o których mowa w pkt. II
pkt. 2 w załączniku nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w pkt. II ppkt. 3
Załącznika nr 2 do SIWZ - załącznik nr 4 do druku „OFERTA” (części I)

7.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia składane przez Wykonawcę po publikacji informacji o złożonych
ofertach na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia załącznik nr 1 – wzór dokumentu.
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8.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA
POSTĘPOWANIA, KTÓRE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADA
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA:

Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających:
A. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Koncesje, zezwolenia, licencje lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych,
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów, obowiązany jest złożyć
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy
wykonaniu zamówienia,
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
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Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zdolności - załącznik nr 2 – wzór
dokumentu.
B. Brak podstaw wykluczenia Wykonawcy:
1. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającej, że urzędującego członka
jego organu zarządzającego, nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej, komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo akcyjnej i prokurenta prawomocnie nie skazano za przestępstwa określone w art. 24
ust. 1 pkt 13) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającej, że wobec Wykonawcy
jako podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zmówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
4. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Podmioty zagraniczne
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w §5
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
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dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, zgodnie z § 7 ust. 1:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa
w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa
w § 7 ust 1 pkt.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6
ustawy.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy
z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego w pkt. 8 B SIWZ celem potwierdzenia czy nie zachodzą
wobec każdego z nich podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 12 – 22 i
ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
C. Brak podstaw wykluczenia podmiotu udostepniającego swoje zasoby:
1. W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innego podmiotu
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymaganych
przez Zamawiającego w pkt. 8 B SIWZ celem potwierdzenia czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 13 – 22
i ust. 5 pkt. 1,2 i 4 ustawy Pzp.

8

D. Podwykonawcy
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
Oświadczenia składane przez Wykonawcę (dotyczy także oświadczeń innych podmiotów, na
zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy) składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
Zawartość oferty i sposób jej sporządzania musi być zgodny ze wszystkimi
postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną z tym, że
ofertę w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówień Publicznych (JEDZ) składa
się za pośrednictwem operatorowa pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012r - Prawo pocztowe osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje
odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z ustawą.
Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy
stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze. Jeżeli prawo to nie wynika z rejestru do oferty należy dołączyć
dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie osoby/osób do
składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy. W takiej sytuacji
dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty, z zastrzeżeniem
postanowień zawartych w Części II sekcja B JEDZ (Informacja na temat
przedstawicieli Wykonawcy). Z treści pełnomocnictwa musi wynikać
w szczególności: wskazanie pełnomocnika, oznaczenie postępowania, którego
pełnomocnictwo dotyczy, upoważnienie pełnomocnika do składania oświadczenia
woli i reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo upoważnienie
pełnomocnika do składania oświadczeń woli, reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu i zawarcia w imieniu Wykonawców umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Ponadto dokument pełnomocnictwa winien być podpisany przez
wszystkich Wykonawców.
• Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub
w formie równoważnej tzn. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
• W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane
jest przedłożenie dowodu ustanowienia pełnomocnika.
• W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do
oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone temu wspólnikowi przez
pozostałych wspólników.
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11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem punktu
powyżej oraz pkt. 12.4. SIWZ.
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób
czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno
ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno
ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.
Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej
w pkt. 9.17.
Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od
pozostałych informacji zawartych w ofercie.
Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej.
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21.
22.

23.

24.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia
zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej
w następujący sposób:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207

......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) Wykonawcy)

......................................................................................................................................................
(adres Wykonawcy)

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ NA:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych
górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz
pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń:
Część I:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów
wraz z legalizacją aparatury kontrolno pomiarowej oraz pogotowia
awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania w 2018 roku.
Część II:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów
oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w 2018 roku.
Część III:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz
pogotowia awaryjnego dla sprężarek w 2018 roku.

Znak sprawy: CZOK/56/17/18
NIE OTWIERAĆ PRZED: ......................................................
(data, godzina)

25.

26.

27.

Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje jej nierozpatrzenie,
jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają zidentyfikowanie wykonawcy
oraz nazwy zadania przetargowego.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Zmiany muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia
kilku „ZMIAN” kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„ZMIANA nr ……”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na
piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według
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zasad obowiązujących przy składaniu ofert wraz z dokumentem, z którego wynikać
będzie reprezentacja Wykonawcy do składania oświadczeń woli.
10.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle treść
zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą
specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania
i jednocześnie informację taką opublikuje na własnej stronie internetowej.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający w uzasadnionych przypadkach
może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji w formie uzupełnienia (aneksu) Zamawiający zamieści na stronie
internetowej. Dokonana zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania
ofert i zamieści informację na swojej stronie internetowej. Przepis pkt. 10.4 stosuje
się odpowiednio.
Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej
procedurze lub sprostowania.
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne,
zgodnie z przepisami art. 12a ustawy Pzp.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przed ofertowego.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1.
2.

3.
4.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
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5.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część I: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)
Część II: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Część III: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru:
a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta:
PL 82 1050 1230 1000 0090 3044 6992
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do
oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium
potwierdzającą dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Znak
sprawy: CZOK/56/17/18. Wadium na: Zabezpieczenie ruchu urządzeń ….:
Część I i/lub Cześć II i/lub Część III
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa
w punkcie 12.3 b) ÷ e) muszą zachować ważność przez cały okres, w którym
Wykonawca jest związany ofertą i być przedstawione w formie gwarancji
nieodwołalnej i bezwarunkowej, zapewniającej na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego wypłatę pełnej kwoty wadium w okolicznościach literalnie
określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu
w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego.
Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium nie będzie rozpatrywana.
Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
ustawy Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
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11.

12.

13.

14.
15.

13.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp., jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. w druku „OFERTA”, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.

Ofertę wraz z JEDZ należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie
Zamawiającego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207 – KANCELARIA
Spółki (parter pokój nr 109).

2.

Termin składania ofert wraz z JEDZ upływa dnia 11.01.2018r. o godz. 900.

14.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT - BADANIE OFERT.
Zamawiający otworzy oferty w dniu 11.01.2018r. o godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego - pokój nr 112 (parter).
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest wymagane, Zamawiający
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert
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8.

9.

10.

Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawców, w przypadku których zachodzą przesłanki art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1,
2 i 4 ustawy Pzp.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie
z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 ustawy Pzp.

15.
1.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Wykonawca winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, ostateczną dla całego
zadania objętego zamówieniem. Należy podać kwotę netto, podatek od towarów i
usług i kwotę brutto.
2.
W cenie winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania
stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty
towarzyszące wykonaniu zadania.
3.
Cena winna być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej
skład elementów i liczona z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc
po przecinku.
4.
Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je
uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty.
5.
Formularz cenowy w zakresie Części I i II powinien być wypełniony
w następujący sposób:
Pkt. 1.1.
1. wpisanie wartości netto w odpowiednie pola formularza (kol.4),
6. wpisanie stawki podatku VAT w odpowiednie pola formularza – kol. 5,
7. obliczenie wartości podatku VAT (kol. 6) dla poszczególnych zadań – kol.4 x kol.5,
8. obliczenie wartości brutto dla każdej pozycji poprzez zsumowanie obliczonej
wartości netto oraz wartości podatku VAT i wpisanie do kol. 7,
9. obliczenie całkowitej wartości netto przez zsumowanie wartości netto
z poszczególnych pozycji i wpisanie w pozycji RAZEM (1.1) …..,
10. obliczenie całkowitej wartości podatku VAT przez zsumowanie wartości VAT
z poszczególnych pozycji i wpisanie w pozycji RAZEM (1.1) ……,
11. obliczenie całkowitej wartości brutto przez zsumowanie wartości brutto
z poszczególnych pozycji i wpisanie w pozycji RAZEM (1.1.) …
Pkt. 1.2.
1. wpisanie wartości netto w odpowiednie pola formularza w kol.4,
2. wpisanie stawki podatku VAT – kol.5,
3. obliczenie wartości podatku VAT (kol.6) dla poszczególnych zadań – kol.4 x kol.5,
4. obliczenie wartości brutto dla każdej pozycji poprzez zsumowanie obliczonej
wartości netto oraz wartości podatku VAT i wpisanie do kol.7,
5. obliczenie całkowitej wartości netto przez zsumowanie wartości netto
z poszczególnych pozycji i wpisanie w pozycji RAZEM Pompownia …..,
6. obliczenie całkowitej wartości podatku VAT przez zsumowanie wartości VAT
z poszczególnych pozycji i wpisanie w pozycji RAZEM Pompownia ……,
7. obliczenie całkowitej wartości brutto przez zsumowanie wartości brutto
z poszczególnych pozycji i wpisanie w pozycji RAZEM Pompownia …
8. Zsumowanie wartości wszystkich pompowni i wpisanie w odpowiednie pola
formularza w tabeli 1.2 Razem pompownie …
2. W tabeli RAZEM = wartość – zsumować i wpisać wartości z pkt. 1.1. i 1.2.
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Pkt. 1.3. Wypełnić zgodnie z opisem.
6. Formularz cenowy w zakresie Części III powinien być wypełniony
w następujący sposób:
Pkt. 1
1. wpisanie cen jednostkowych netto w odpowiednie pola formularza (kol.4)
2. obliczenie wartości netto poprzez wymnożenie kol. 3 x kol. 4 i wpisanie wartości netto
w odpowiednie pola formularza w kol.5,
3. wpisanie stawki podatku VAT – kol.6,
4. obliczenie wartości podatku VAT (kol.7) dla poszczególnych zadań – kol.5 x kol.6,
5. obliczenie wartości brutto dla każdej pozycji poprzez zsumowanie obliczonej wartości
netto oraz wartości podatku VAT i wpisanie do kol.8,
6. obliczenie całkowitej wartości netto przez zsumowanie wartości netto
z poszczególnych pozycji i wpisanie w pozycji RAZEM Pompownia …..,
7. obliczenie całkowitej wartości podatku VAT przez zsumowanie wartości VAT
z poszczególnych pozycji i wpisanie w pozycji RAZEM Pompownia ……,
8. obliczenie całkowitej wartości brutto przez zsumowanie wartości brutto
z poszczególnych pozycji i wpisanie w pozycji RAZEM Pompownia …
9. Zsumowanie wartości wszystkich pompowni i wpisanie w odpowiednie pola
formularza w tabeli Razem przeglądy sprężarek …
Pkt. 2 Wypełnić zgodnie z opisem.
16.

SPOSÓB WYLICZENIA CEN JEDNOSTKOWYCH ORAZ
WARTOŚCI UMOWY PO PRZEPROWADZENIU AUKCJI.

OGÓLNEJ

16.1. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku
przeprowadzenia aukcji elektronicznej, Zamawiający dokona wyliczenia cen
jednostkowych netto przyjętych do rozliczenia umowy oraz wartości umowy
w następujący sposób:
1. W pierwszej kolejności wyliczony zostanie procentowy wskaźnik upustu cenowego
od wartości oferty pisemnej, uzyskany w wyniku aukcji, który zostanie zaokrąglony
w górę do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:
W oferty – W aukcji
U = ----------------------------- x 100 [%]
W oferty
U – wartość wskaźnika upustu cenowego od wartości oferty pisemnej uzyskanego
w wyniku akcji elektronicznej
W oferty – wartość oferty pisemnej
W aukcji – wartość oferty uzyskanej w toku aukcji elektronicznej
2. Następnie wyliczone zostaną indywidualnie poszczególne ceny jednostkowe netto
poprzez obniżenie cen jednostkowych z oferty pisemnej o wartość upustu wyliczoną
przy zastosowaniu wartości wskaźnika upustu (U), przy czym ceny te zostaną
zaokrąglone w dół do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg
wzoru:
C aukcji = C oferty – (C oferty x U)
gdzie:
C aukcji – cena jednostkowa netto przyjęta do umowy
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C oferty – cena jednostkowa netto oferty pisemnej
3. Wartość umowy netto zostanie wyliczona jako suma iloczynów cen jednostkowych
netto obliczonych w sposób określony w pkt 2 oraz szacunkowych ilości materiałów
w poszczególnych częściach zamówienia określonych w Formularzu cenowym.
17.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT.

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryterium
KRYTERIUM I
Cena brutto podana w PLN za wykonanie zadania maksymalnie 95 pkt
KRYTERIUM II
Oferowany okres gwarancji wyrażony w miesiącach maksymalnie 5 pk
1. Cena oferty C - znaczenie 95 %
C – cena oferty będzie oceniana w skali od 0 do 95 pkt.
Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 95 pkt, pozostałe oferty będą punktowane według
poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu.
Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:
cena oferty najtańszej
C = -------------------------------- x 95 pkt.
cena oferty badanej
2. Okres gwarancji: G – znaczenie 5 %
G – okres gwarancji na wykonaną usługę będzie oceniany w skali od 0 do 5 pkt.
Oferta proponująca najdłuższy okres gwarancji wyrażony w miesiącach otrzyma 5 pkt,
pozostałe oferty będą punktowane według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100
punktu. Ustala się, że górną granicą okresu gwarancyjnego, jaki będzie brany pod uwagę
do obliczenia kryterium będą 24 miesiące, t.j. w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę
okresu gwarancji równego lub dłuższego od 24 miesięcy, do obliczenia kryterium zostanie
przyjęta wartość 24 miesięcy.
Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:
okres gwarancji oferty badanej
G = ------------------------------------------------------- x 5 pkt
najdłuższy okres gwarancji spośród ofert
3. Ocena łączna:
S=C+G
gdzie:
S - suma punktów,
C, G– uzyskane punktacje zgodnie z opisem powyżej.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała
największą ilość punktów.
Uwaga:
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Informacja dotycząca kryterium oceny ofert winna być jednoznaczna i nie podlega ona
uzupełnieniu.
18.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium
wyboru.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1
pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, na stronie
internetowej.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów o których mowa w pkt. 17.5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedna ofertę.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

19.

PODWYKONAWSTWO

1.

Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy:
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany

2.
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inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
20.

1.

2.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
Środki ochrony prawnej (przepisy art. 179 – 198g ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące odwołań i skarg).
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ODWOŁANIE
3.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4.
Odwołanie powinno wskazywać
czynność
lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
7.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
8.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
9.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10.
Przepisy art. 180 – 198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.
SKARGA DO SĄDU
11.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
przysługuje skarga do sądu.
12.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy

W

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z zastosowaniem aukcji
elektronicznej o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych na zadanie pt.:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn
wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego
przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń:
Część I:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych,
remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno pomiarowej oraz
pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania
w 2018 roku.
Część II:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych,
remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w 2018
roku.
Część III: Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz
pogotowia awaryjnego dla sprężarek w 2018 roku.
Ja/My, niżej podpisani
1............................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2...........................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
NIP..........................................................................
KRS lub inny wpis do rejestru: ……………………………………………..
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/(nas) firmy oferuję/(my) wykonanie przedmiotu
zamówieniem i oświadczam/(y) że :
1.

KRYTERIUM I - CENA

Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, proponuję/(my) wynagrodzenie:
Część I:
wynagrodzenie netto .................................... .
stawka podatku VAT …………….%
podatek od towarów i usług .........................
wynagrodzenie brutto ...................................

zł (słownie: ………...................................)
zł (słownie:………………........................)
zł (słownie: ……………….......................)
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Część II:
wynagrodzenie netto .................................... .
stawka podatku VAT …………….%
podatek od towarów i usług .........................
wynagrodzenie brutto ...................................
Część III:
wynagrodzenie netto .................................... .
stawka podatku VAT …………….%
podatek od towarów i usług .........................
wynagrodzenie brutto ...................................

zł (słownie: ………...................................)
zł (słownie:………………........................)
zł (słownie: ……………….......................)

zł (słownie: ………...................................)
zł (słownie:………………........................)
zł (słownie: ……………….......................)

2.

Przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie: Części I, II i III:
– w zakresie przeglądów i remontów - od daty zawarcia umowy jednak nie
wcześniej niż od 01.01.2018r. do 31 października 2018r.
– w zakresie pogotowia awaryjnego - od daty zawarcia umowy jednak nie
wcześniej niż od 01.01.2018r. do 31 grudnia 2018r.
3. KRYTERIUM II - Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres
dla: Części I …… miesięcy, Części II ……. miesięcy, Części III ……. miesięcy na
warunkach określonych w projekcie umowy.
4. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, przy czym jako dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
5. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
7. Wadium w kwocie Części I ….................zł, Części II ….................zł, Części III
….................zł zostało wniesione w dniu................................w formie …...........................
8. Zwrotu wadium należy dokonać na konto:..........................................................
9. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
10. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
11. Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
12. Wykonawca informuje o numerze telefonu ……………… / faxu ……………,
adres e-mail: ……………………., na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie
informacje.
13. Osoba wyznaczona do kontaktu przez Wykonawcę: ……………………………………
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ)
- załącznik nr 1
2. Formularze cenowe
- załącznik nr 2; 2.1; 2.2
3. Oświadczenie Wykonawcy (dot. aukcji elektronicznej)
- załącznik nr 3
4. Oświadczenie Wykonawcy (cześć I)
- załącznik nr 4
* - niepotrzebne skreślić.

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 do druku „Oferta”

FORMULARZ CENOWY
Ja/My, niżej podpisani
1.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych
wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia
awaryjnego dla w/w urządzeń:
Część I:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wraz z
legalizacją aparatury kontrolno pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji
wentylatorów głównego przewietrzania w 2018 roku.

prowadzonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
oświadczam (y) iż: oferuję wynagrodzenie jak poniżej:
1.1. Cennik za wykonanie usług w zakresie przeglądów (remontów bieżących) stacji
wentylatorów głównego przewietrzania na pompowniach Oddziału CZOK w Czeladzi:
Pompownie

Typ wentylatora

1

“Siemianowice”

Ilość
przeglądów

Cena
jednostkowa
/netto /

Wartość
/netto

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku
VAT

Wartość
/brutto

4

5

6

7

8

2

3

WOK 1,5

2

AKP - legalizacja

4

Razem „Siemianowice”

„Jan Kanty

WLE 1004A/1

2

AKP - legalizacja

1

Razem „Jan Kanty”
W Ø 2,4
“Pstrowski”

AKP - legalizacja

1
2

Razem „Pstrowski”
„Powstańców
Śląskich”

WOK4d

1
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AKP - legalizacja

2

Razem „Powstańców Śląskich”
„Dębieńsko”

WOK 3,0/1

1

AKP - legalizacja

2

Razem „Dębieńsko”
Razem wszystkie pompownie 1.1

1.2. Kosztorys wykonywanych usług w zakresie przeglądów i remontów łopatek laminatowych
stacji wentylatorów głównego przewietrzania na Pompowniach Oddziału CZOK w Czeladzi
Pompownia

1
“Powstańców
Śląskich”
WOK 4du

Typ wentylatora

Ilość
sztuk

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku
VAT

Wartość
brutto

2

3

4

5

6

7

8

Przegląd

20

Remont

20

Razem Powstańców Śląskich
„Dębieńsko” 2 x
Przegląd
WOK 3,0/1
Razem Dębieńsko

24

Razem wszystkie Pompownie 1.2.

RAZEM =
wartość
(1.1+1.2)

Za cały zakres ww. wymienionych przeglądów, badań
i remontów dla stacji wentylatorów
Wartość netto /zł/

Wartość podatku VAT /zł/

Wartość brutto /zł/

1.3 W przypadku remontów wynikających z przeprowadzonych przeglądów okresowych lub awarii –
serwis awaryjny koszt remontu zostanie określony na podstawie następujących stawek:
1. RNETTO = zł/rbg
w tym:
………………………..
1. Stawka roboczogodziny
2. KO
= % (od poz. 1)
2. Koszty ogólnozakładowe
…………………………
3. Zysk
4. Wartość roboczogodziny powiększona
3. Z
= % (od poz. 1+2)
Koszt remontu
o koszty ogólnozakładowe i zysk
……………………………
z uwzględnieniem podatku VAT (brutto)
4. RBRUTTO = zł/rbg
5.
Koszty zakupu materiałów wyrażone w
………………………………….
5. Materiał …………….% zysk

procentach (%) wartości zakupionego
materiału

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 2.1. do druku „Oferta”

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Ja/My, niżej podpisani
1.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych
górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz
pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń:
Część II:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów
oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w 2018 roku.

prowadzonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
oświadczam (y) iż: oferuję wynagrodzenie jak poniżej:
1.1. Cennik za wykonanie usług w zakresie przeglądów okresowych i rocznych badań
maszyn wyciągowych na pompowniach Oddziału CZOK w Czeladzi:
Rejon/szyb

Zakres prac

1

2

„Siemianowice”
szyb „Bańgów”
szyb
„Kolejowy I”
Przewoźna maszyna
wyciągowa

„Jan Kanty“
szyb „Witold I”

„Pstrowski”
szyb „Gigant”
p. południowy

Przegląd okresowy maszyny wyciągowej wraz
z przygotowaniem do badania rocznego
Roczne badanie maszyny wyciągowej
Przegląd okresowy maszyny wyciągowej wraz
z przygotowaniem do badania rocznego
Roczne badanie maszyny wyciągowej
Przegląd okresowy maszyny wyciągowej wraz
z przygotowaniem do badania rocznego
Roczne badanie maszyny wyciągowej
Przegląd okresowy maszyny wyciągowej wraz
z przygotowaniem do badania rocznego
Roczne badanie maszyny wyciągowej
Badanie prądnicy sterującej maszyny
wyciągowej
Pomiar drgań zespołu prądnica sterująca silnik napędowy
Przegląd okresowy maszyny wyciągowej wraz
z przygotowaniem do badania rocznego
Roczne badanie maszyny wyciągowej

Ilość
Wartość
przeglądów
netto
/badań
3
4

Stawka
podatku
VAT
5

Wartość
podatku
VAT
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Wartość
brutto
7

Przewoźna maszyna
wyciągowa

Roczne badanie maszyny wyciągowej

1

Przegląd okresowy maszyny wyciągowej wraz
z przygotowaniem do badania rocznego
Roczne badanie maszyny wyciągowej

„Szombierki”
szyb „Ewa”

1
1

Przegląd okresowy maszyny wyciągowej wraz
z przygotowaniem do badania rocznego

„Powstańców
Śląskich”
szyb „Wentylacyjno Podsadzkowy”

1

Roczne badanie maszyny wyciągowej
Przegląd okresowy maszyny wyciągowej wraz
z przygotowaniem do badania rocznego
Roczne badanie maszyny wyciągowej

„Dębieńsko“
szyb „Jan III”

1.1 Razem:
pompownie w zakresie przeglądów
okresowych i badań maszyn wyciągowych

1
1
1

Wartość netto
/zł/

Wartość podatku
VAT /zł/

Wartość brutto
/zł/

1.2. Cennik na wykonanie usług w zakresie remontów elementów maszyn wyciągowych na
pompowniach Oddziału CZOK w Czeladzi.
Pompownia / szyb

Typ
maszyny
wyciągowej

Zakres prac

Wartość
netto
/zł/

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT
/zł/

Wartość
brutto
/zł/

1

2

3

4

5

6

7

Pompownia
„Siemianowice”
szyb „Kolejowy I”

CKD
PRAHA
Rok 1958

szyb “Bańgów”

regeneracja gniazda i
wymiana sworznia Ø103
mm układu hamulcowego
przegubu nr 8

K-4500/300 wymiana 2 pierścieni
smarujących łożysko na
Huta
„Zgoda” wale głównym
Rok 1924

Razem: Siemianowice
BB-6000
Fabryka
Maszyn
Skoda

Pompownia „Jan
Kanty“
szyb „Witold I”

Remont regulatorów
ciśnienia Schönfeld ( 2
sztuki)

Razem: Jan Kanty
Pompownia
„Szombierki”
szyb „Ewa”

Przegląd sworzni w
2L-6000 stopach szczęk
CKD Praga hamulcowych wraz z
pomiarem luzów

Razem: Szombierki
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Pompownia
„Dębieńsko”
szyb „Jan III”

K6000/1600
ZUT
„Zgoda”
Świętochło
wice

Wymiana
wykładziny koła
pędnego Koeppe
6000 (modar).

Razem: Dębieńsko

1.2. RAZEM : Pompownie w zakresie
remontów elementów maszyn
wyciągowych

Wartość netto
/zł/

Stawka
podatku VAT

Wartość podatku
VAT /zł/

Wartość brutto
/zł/

Za cały zakres ww. wymienionych przeglądów, badań
i remontów dla maszyn wyciągowych.
RAZEM = wartość
(1.1+1.2)

Wartość netto
/zł/

Wartość podatku
VAT /zł/

Wartość brutto
/zł/

1.3. W przypadku remontów wynikających z przeprowadzonych przeglądów okresowych lub
awarii – serwis awaryjny koszt remontu zostanie określony na podstawie następujących
stawek:
1. RNETTO = zł/rbg
………………………..
= % (od poz. 1)
2. KO

Koszt remontu

…………………………
3. Z
= % (od poz. 1+2)
……………………………
4. RBRUTTO = zł/rbg
………………………………….

w tym:
1. Stawka roboczogodziny
2. Koszty ogólnozakładowe
3. Zysk
4. Wartość roboczogodziny powiększona
o koszty ogólnozakładowe i zysk
z uwzględnieniem podatku VAT (brutto)
5.Koszty zakupu materiałów wyrażone w
procentach (%) wartości zakupionego
materiału

5. Materiał …………….% zysk

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 2.2. do druku „Oferta”
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Ja/My, niżej podpisani
1.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych
wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia
awaryjnego dla w/w urządzeń:
Część III:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia
awaryjnego dla sprężarek w 2018 roku.

prowadzonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
oświadczam (y) iż: oferuję wynagrodzenie jak poniżej:
1. Cennik przeglądów okresowych sprężarek na Pompowniach Oddziału CZOK w Czeladzi:
Pompownia
1

Typ
sprężarki

Ilość
przeglądów

Cena jednostkowa
Netto (zł )

2

3

4

S75UG

2

WEK102

1

„Siemianowice”

Wartość netto

Razem Pompownia „Siemianowice”

Pompownia

Typ
sprężarki

Ilość
przeglądów

US-4
„Jan Kanty”

Airpol 18
PAS 75

Wartość
netto
(zł)
5

Cena jednostkowa
Netto (zł )

Wartość
netto
(zł)

Wartość
podatku VAT

Wartość
brutto

7

8

Wartość podatku
VAT

Stawka
podatku
VAT (%)

Wartość
podatku VAT

Wartość brutto

Wartość
brutto

2
2
1

Wartość netto
Razem Pompownia „Jan Kanty”

Stawka
podatku
VAT (%)
6

Wartość podatku
VAT

Wartość brutto
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Pompownia

Typ
sprężarki

Ilość
przeglądów

Airpol 15

2

Airpol 11G

1

R2S/400/A

1

PAS 75

1

Boge S100

4

„Pstrowski”

Cena jednostkowa
Netto (zł )

Wartość
netto
(zł)

Wartość netto
Razem Pompownia „Pstrowski”

Pompownia

„Powstańców Śl.
Bytom I”

Typ
sprężarki

Ilość
przeglądów

US-4

2

Airpol 15

1

Cena jednostkowa
Netto (zł )

Wartość
netto
(zł)

Wartość netto
Razem Pompownia „Powstańców Śl. Bytom I”

Pompownia

Typ
sprężarki

Ilość
przeglądów

Airpol 15

1

Airpol 75 GN

1

US-4

2

A4HV1100/140:EG

2

Cena jednostkowa
Netto (zł )

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT (%)

Wartość
podatku VAT

Wartość podatku
VAT

Stawka
podatku
VAT (%)

Wartość
podatku VAT

Wartość podatku
VAT

Stawka
podatku
VAT (%)

Wartość
podatku VAT

Wartość
brutto

Wartość brutto

Wartość
brutto

Wartość brutto

Wartość
brutto

„Szombierki”

Wartość netto
Razem Pompownia „Szombierki”

Pompownia

Typ
sprężarki

Ilość
przeglądów

S2P 115

1

A30-380-240B

1

US-4

5

US-5

2

A102-389

1

Cena jednostkowa
Netto (zł )

Wartość
netto
(zł)

Wartość podatku
VAT

Stawka
podatku
VAT (%)

Wartość
podatku VAT

Wartość brutto

Wartość
brutto

„Dębieńsko”

Wartość netto
Razem Pompownia „Dębieńsko”

Wartość podatku
VAT

Wartość brutto
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Wartość netto

RAZEM 1.1.
Przeglądy sprężarek

Wartość
podatku VAT

Wartość brutto

2. W przypadku zabezpieczenia pogotowia awaryjnego dot. sprężarek koszty zostaną
określone na podstawie następujących stawek:
1. R NETTO = zł/rbg
.................................................
2. Ko = % (od poz. 1)
.................................................
Koszt
3. Z = % (od poz. 1 + 2)
remontu
.................................................
4. RBRUTTO = zł/rbg
..................................................

W tym:
1. Stawka roboczogodziny
2. Koszty ogólnozakładowe
3. Zysk
4. Wartość roboczogodziny
powiększona o koszty
ogólnozakładowe i zysk z
uwzględnieniem podatku VAT
(brutto)
2. Koszty zakupu materiałów
wyrażone w procentach (%)
wartości zakupionego materiału

5. Materiał ..................% zysk

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do druku „Oferta”
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Ja/ My, niżej podpisani
1....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych
górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz
pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń:
Część I:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów
wraz z legalizacją aparatury kontrolno pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego
dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania w 2018 roku.
Część II:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów
oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w 2018 roku.
Część III:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz
pogotowia awaryjnego dla sprężarek w 2018 roku.

prowadzonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
W związku z zastosowaniem aukcji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych niniejszym,
Podaję/my adres e – mail ……………........................................................………
(Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną (na adres e-mail Wykonawcy wskazany
niniejszym załączniku do oferty) za pośrednictwem Platformy Aukcji Elektronicznej do
udziału w aukcji elektronicznej).
Wskazuję/my osobę(y) upoważnione do składania postąpień: (Imię i Nazwisko)
a) ……….............................................................................................................……..
b) ………….............................................................................................................….
(art. 91c ust. 2 ustawy Pzp. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.)
……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do druku „Oferta”

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Ja/My, niżej podpisani
1.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn
wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego
przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń:
Część I:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych,
remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno pomiarowej oraz
pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego
przewietrzania w 2018 roku.
prowadzonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oświadczam/y, że jesteśmy producentem łopatek laminatowych / posiadamy certyfikat
wydany przez producenta łopatek laminatowych PP MIRAN Marklowice.
*Niepotrzebne skreślić

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES WRAZ
Z UWARUNKOWANIAMI TECHNICZNO – ORGANIZACYJNYMI
1. Przedmiot zamówienia:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn
wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego
przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń:
Część I:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych,
remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno pomiarowej oraz
pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania
w 2018 roku.
Część II:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych,
remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w 2018
roku.
Część III: Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz
pogotowia awaryjnego dla sprężarek w 2018 roku.
Część I:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wraz z
legalizacją aparatury kontrolno pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji
wentylatorów głównego przewietrzania
Lokalizacja:
Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
– pompownia „Siemianowice”
41-503 Chorzów, ul. Wiejska 5,
– pompownia „Jan Kanty”
43–603 Jaworzno ul. Grunwaldzka 275
– pompownia „Pstrowski”
41–808 Zabrze, ul. Szybowa 2
– pompownia „Powstańców Śl. - Bytom I 41–902 Bytom ul. Z. Nałkowskiej
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3-go Maja 44
– pompownia „Dębieńsko”
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zabezpieczenia ruchu urządzeń
w zakresie:
- przeglądów okresowych (remontów bieżących),
- legalizacja aparatury kontrolno-pomiarowej,
- przeglądów i remontów łopatek laminatowych
- pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych (remontów
bieżących) wraz z legalizacją aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pogotowia
awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania zgodnie z poniższym
zestawieniem:
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Pompownia
2.

Nr wentylatora
1

2

„Jan Kanty”

„Pstrowski”

„Powstańców
Śląskich
- Bytom I”

„Dębieńsko”

Typ silnika/moc
silnika

Zakres i ilość prac

3

4

5

asynchroniczny
dSKg 280M8
45 kW
500 V735 obr/min

- przegląd – 1
- serwis awaryjny

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa (AKP)
WOK 1,5
asynchroniczny
1, 2
Vn = 2052 m3/min
dSKg 280M8
# Zygmunt
3.
735 obr/min 45 kW
August II
500 V 735 obr/min
AKP Aparatura Kontrolno-Pomiarowa (AKP)
WLE 1004A/1
WLE 1004A/1
1, 2
Vn = 780 m3/min
37 kW 500 V
3, 4
1500 obr/min
1500 obr/min
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa (AKP)
produkcja ZSRR
MC 321-7/8
1, 2
W Ø 2,4
450 kW 6000 V
Vn = 4000 m3/min
750 obr/min
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa (AKP)
WOK4d
SCUF248/s
1
Vn = 4 000 m3/min 310 kW 6000 V
735 obr/min
735 obr/min
WOK-4du
Gad 1412sw
Vn = 4 000 m3/min 250 kW 6000 V
500 obr/min
500 obr/min
2

- legalizacja - 2
- przegląd – 1,
- serwis awaryjny

1, 2
# Bańgów
„Siemianowice”

Typ
WOK 1,5
Vn = 2052 m3/min
735 obr/min

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa (AKP)
WOK 3,0/I
Gae-1410r/0
Vn = 3500 m3/min
800 kW
1, 2
600 obr/min
6 kV

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa (AKP)

- legalizacja - 2
- przegląd - 2
- serwis awaryjny
- legalizacja - 1
- przegląd -1
- serwis awaryjny
- legalizacja - 2
- serwis awaryjny
- przegląd - 1
- serwis awaryjny
- przegląd łopatek
laminatowych - 20 szt.
- remont łopatek
laminatowych -20 szt.
- legalizacja - 2
- serwis awaryjny
- przegląd – 1
- przegląd łopatek laminato- wych - 2 kpl. (2 x 12 szt.)
- legalizacja - 2

2.1. Zabezpieczenie ruchu stacji wentylatorów głównego przewietrzania w zakresie
przeglądów okresowych (remontów bieżących) wentylatorów głównego przewietrzania
obejmuje:
4. Wentylator WOK –1,5
1. Demontaż górnej części obudowy oraz montaż..
2. Demontaż wirnika z wału silnika
3. Demontaż łopatek wirnikowych, badania defektoskopowe, montaż.
4. Badanie defektoskopowe wału głównego.
5. Przegląd łożysk silnika z ewentualną wymianą.
6. Kontrola stanu obudowy wentylatora – roboty antykorozyjne.
7. Montaż wirnika na wał silnika.
8. Rozruch wentylatora, pomiar drgań, wyważanie dynamiczne wirnika.
9. Rozruch próbny z obserwacją 24 godz.
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5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wentylatory typu WLE 1004A/1
Wybudowanie wentylatora z lutniociągu.
Przegląd i czyszczenie poszczególnych elementów.
Wykonanie prac antykorozyjnych.
Wymiana łożysk na silnikach.
Zabudowa wentylatora w lutniociągu.
Kontrola luzu promieniowego łopatek wirnikowych.
Dosmarowanie łożysk zgodnie z DTR Producenta.
Wymiana wirnika wraz z łopatkami wentylatora.
Ruch próbny z obserwacją 8 godz.

6............................................................................................................................. W
entylator W Ø 2,4
1. Przegląd łożysk zespołu wentylatora, ewentualna wymiana.
2. Przegląd sprzęgieł.
3. Osiowanie i poziomowanie zespołu wentylatora.
4. Górny segment obudowy- demontaż i montaż.
5. Demontaż łopatek wirnikowych, badania defektoskopowe, pomiar grubości i montaż.
6. Badania defektoskopowe wału wirnika i wałów pośrednich.
7. Prace antykorozyjne elementów stalowych obudowy wentylatora.
8. Rozruch wentylatora, pomiar drgań i wyważanie dynamiczne.
9. Rozruch próbny zespołu z obserwacją 24 godz.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wentylator WOK- 4d
Przegląd łożysk zespołu wentylatora, ewentualna wymiana.
Przegląd sprzęgieł, wymiana wkładek elastycznych.
Osiowanie i poziomowanie zespołu wentylatora.
Górny segment obudowy- demontaż i montaż.
Demontaż łopatek wirnikowych, badania defektoskopowe i montaż.
Badania defektoskopowe wału wirnika i wałów pośrednich.
Prace antykorozyjne elementów stalowych obudowy wentylatora.
Rozruch wentylatora, pomiar drgań i wyważanie dynamiczne.
Rozruch próbny zespołu z obserwacją 24 godz.

8. Wentylator WOK – 4 du,
1. Demontaż łopatek wirnikowych.
2. Przegląd 20 sztuk łopatek laminatowych wirnikowych przez ich producenta (PP
MIRAN Marklowice) lub podmiot posiadający certyfikat producenta upoważniający
Wykonawcę do przeglądów i remontów łopatek laminatowych.
3. Remont 20 sztuk łopatek laminatowych wirnikowych przez ich producenta (PP
MIRAN Marklowice) lub podmiot posiadający certyfikat producenta.
4. Montaż łopatek wirnikowych upoważniający Wykonawcę do przeglądów i remontów
łopatek laminatowych..
5. Rozruch wentylatora, pomiar drgań, wyważanie dynamiczne.
6. Rozruch próbny zespołu z obserwacją 24 godz.
8. Wentylatory typu WOK 3.0/I
1. Przegląd łożysk zespołu wentylatora, ewentualna regeneracja.
2. Przegląd systemu smarowniczego z wymianą oleju (dostawa oleju typu TU- 68 przez
Wykonawcę).
3. Wymiana oleju w silnikach wentylatorów głównego przewietrzania (dostawa oleju
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

typu TU-68 przez Wykonawcę).
Przegląd łopatek laminatowych wirnikowych przez ich producenta (PP MIRAN
Marklowice) lub podmiot posiadający certyfikat producenta upoważniający
Wykonawcę do przeglądów i remontów łopatek laminatowych.
Wykonanie badań defektoskopowych wału wirnika wentylatora.
Przegląd sprzęgieł.
Osiowanie i poziomowanie zespołu wentylatora.
Kontrola kierownic stałych.
Kontrola elementów stalowych obudowy wentylatora, prace antykorozyjne.
Rozruch wentylatora, pomiar drgań, wyważanie dynamiczne wirnika.
Rozruch próbny zespołu z obserwacją 24 godz.

9.Wentylatory typu WOK 3.0/I
1. Demontaż łopatek wirnikowych
2. Przegląd 20 sztuk łopatek laminatowych wirnikowych przez ich producenta
(PP MIRAN Marklowice) lub podmiot posiadający certyfikat producenta
upoważniający Wykonawcę do przeglądów i remontów łopatek laminatowych.
3. Remont 20 sztuk łopatek laminatowych wirnikowych przez ich producenta
(PP MIRAN Marklowice) lub podmiot posiadający certyfikat producenta
upoważniający Wykonawcę do przeglądów i remontów łopatek laminatowych.
4. Montaż łopatek wirnikowych
5. Rozruch wentylatora, pomiar drgań, wyważanie dynamiczne
6. Rozruch próbny zespołu z obserwacją 24 godz.
2.2. Przeglądy i remonty łopatek laminatowych
Przeglądy i remonty łopatek laminatowych wykonane muszą być przez ich producenta
(PP MIRAN Marklowice) lub podmiot posiadający certyfikat producenta upoważniający
Wykonawcę do przeglądów i remontów łopatek laminatowych..
2.3. Przeglądy będą wykonywane każdorazowo na odrębne zlecenie wystawione przez
Zamawiającego.
2.4. W czasie przeglądów wentylatorów Wykonawca dostarcza na własny koszt wszystkie
materiały niezbędne do realizacji zadania oraz materiały eksploatacyjne (uszczelnienia,
smary, oleje, itp.).
2.5. Po zakończonym przeglądzie w ramach każdego zlecenia, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu pisemny raport o stanie technicznym danego wentylatora.
Po zakończonym przeglądzie lub remoncie łopatek laminatowych Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu raport o ich stanie technicznym sporządzony przez producenta
(PP MIRAN Marklowice) lub podmiot posiadający certyfikat producenta upoważniający
Wykonawcę do przeglądów i remontów łopatek laminatowych.
2.6. Zabezpieczenie ruchu wentylatorów w zakresie pogotowia awaryjnego obejmuje
dostawę, naprawę, regenerację, wymianę wadliwie działających elementów wentylatora
głównego przewietrzania.
2.7. Każdorazowe wykonanie naprawy w ramach pogotowia awaryjnego poprzedzone będzie
zgłoszeniem telefonicznym przez Zamawiającego do Wykonawcy. Ustalenie
faktycznego zakresu rzeczowego naprawy nastąpi po przeprowadzeniu demontażu i
oględzinach części urządzenia z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania protokołu rzeczowej kwalifikacji stanu technicznego
poszczególnych elementów urządzeń i przedstawienia kalkulacji w oparciu o pkt. 1.3.
formularza cenowego. Na podstawie przedstawionej kalkulacji, zaakceptowanej przez
Zamawiającego zostanie złożone zlecenie wykonania naprawy.
2.8. Po wykonanej naprawie w ramach pogotowia awaryjnego Wykonawca zobowiązany jest
36

dostarczyć świadectwo wykonania naprawy oraz gwarancję.
2.9.Zabezpieczenie ruchu stacji wentylatorów głównego przewietrzania w zakresie pogotowia
awaryjnego obejmuje serwis całodobowy dla stacji wentylatorów wraz z AKP.
2.10. Wykaz Aparatury Kontrolno-Pomiarowej na poszczególnych pompowniach :
a) Pompownia „Siemianowice” - szyb „Bańgów” w Siemianowicach Śl. ul. Krupanka oraz
szyb „Zygmunt August II” w Chorzowie przy ul. Głównej
– przepływomierz wagi pierścieniowej typ „Junkalor” - 4 szt,
– rurka Prandtla - 4 szt,
b) Pompownia „Jan Kanty” - szyb „Witold II” w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275
– przetwornik ciśnienia TYP EPP 2502” - 1 szt.,
– przetwornik różnicy ciśnień typ EPA 09.02 - 1 szt.,
– rejestrator typ ERO-1-1-e - 2 szt.,
– czujnik ciśnienia różnicowy - rurka Prandtla - 1 szt.,
– czujnik ciśnienia statycznego - 6 szt.,
– U–rurka 6 szt.
c) Pompownia „Pstrowski” szyb „Mikołaj” w Zabrzu ul. Szybowa 2
– szafka pomiarowa BFBS,
– zasilacz ZIMH/1B/K/ 220V AC,
– czujnik temperatury PT100 - 6 szt.,
– przetworniki podciśnienia PC-28/PD/P - 4 szt.,
– przetworniki prędkości powietrza na bazie przetwornika typu EE 65-V-6-C-10m. 2 szt,
d) Pompownia „Powstańców Śl.-Bytom I” w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 127
– wielomiejscowy sygnalizator temperatury A2STI - 1 szt.
– wielomiejscowy sygnalizator temperatury TLRT - 1 szt.
– waga pierścieniowa prędkościomierz KFAP - 1 szt.
– waga pierścieniowa JUNKALOR - 1 szt.
– rejestrator depresji KFAP WRPp 2 - 2 szt.
– czujniki oporowe - 12 szt.
e) Pompownia „Dębieńsko ” w Czerwionce Leszczynach ul. 3-Maja 44
– czujnik temperatury PT100 - 8 szt.,
– regulator temperatury TLRTI-3 - 8 szt.,
– waga pierścieniowa JUNKALOR - 1 szt.,
– rejestrator depresji JUNKALOR - 1 szt.,
– waga pierścieniowa prędkościomierz STWP - 1 szt.
4. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne
4.1. Po zakończonym przeglądzie w ramach każdego zlecenia, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu pisemny raport o stanie technicznym danego wentylatora.
4.2. Po wykonanej naprawie w ramach pogotowia awaryjnego Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć świadectwo wykonania naprawy oraz gwarancję.
4.3. Przeglądy i naprawy w ramach zabezpieczenie pogotowia awaryjnego dla wentylatorów
powinny być przeprowadzane przez Wykonawcę i zapewniać przywrócenie urządzenia
do pierwotnego stanu technicznego.
4.4. Zgłoszenia przeglądów, remontów oraz awarii będzie dokonywał każdorazowo
przedstawiciel Zamawiającego na poszczególnych pompowniach Oddziału CZOK.
4.5. Z każdej wykonanej usługi zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił
podstawę do wystawienia faktury. W protokole tym zostanie opisany zakres
świadczonej usługi, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz będzie on zawierał wykaz
użytych do naprawy części i materiałów, co będzie podstawą do roszczeń
Zamawiającego z tytułu gwarancji na wykonaną usługę.
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4.6. W przypadku konieczności wykonania remontu w siedzibie Wykonawcy, na własny
koszt zapewnia on środki do transportu urządzenia do wykonania przedmiotu umowy
z poszczególnych pompowni Oddziału CZOK oraz po wykonaniu usługi.
4.7. Przed przystąpieniem do realizacji w/w prac, Wykonawca zobowiązany jest do
opracowania i zatwierdzenia przez KRZ CZOK:
uwarunkowania
organizacyjno–techniczne,
• technologii
obejmującej
uwzględniające między innymi:
– zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
– nadzór nad prowadzonymi robotami,
– wzajemne informowanie się o istniejącym ryzyku,
– obowiązujące przepisy i normy.
• zasad bezpiecznego wykonywania robót, uwzględniające między innymi:
– podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu prac,
– warunki bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac na wentylatorze,
– warunki bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na wysokości,
– warunki wykonywania prac spawalniczych jeśli takowe będą
wymagane,
– warunki wykonywania prac sprzętem dźwigowym jeśli takowe będą
wymagane.
4.8. Wykonawca w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia
zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności
przepisów Prawa geologicznego i górniczego Ustawa z dnia 09.06.2011r.
rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku wraz z przynależnymi
załącznikami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 roku oraz
wymagań określonych w odrębnych przepisach i w Polskich Normach i z tego tytułu
ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualnie skutki powstałe w wyniku zaniedbania
lub rażącego naruszenia powyższych przepisów.
4.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego i natychmiastowego zerwania
umowy w przypadku naruszenia przepisów i stworzenia zagrożenia dla ludzi i ruchu
zakładu górniczego
4.10. W trakcie prowadzenia prac będących przedmiotem umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z technologiami (instrukcjami)
zatwierdzonymi przez KRZ CZOK na zasadach obowiązujących w ruchu zakładu
górniczego oraz stosowania się do postanowień ujętych w:
• rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca
2002 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy,
• zarządzeniu Nr 44/2015 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Centralnego
Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi w sprawie czynności niezbędnych
do wykonywania przed przystąpieniem podmiotów do wykonywania pracy w
ruchu zakładu górniczego oraz w określonych przypadkach na terenie zakładu
w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac wraz z
obowiązującymi aneksami.
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Część II:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz
pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych
Lokalizacja:
Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
• pompownia „Siemianowice”
41- 503 Chorzów, ul. Wiejska 5,
• pompownia „Jan Kanty”
43 – 603 Jaworzno ul. Grunwaldzka 275
• pompownia „Pstrowski”
41 – 808 Zabrze, ul. Szybowa 2
• pompownia „Szombierki”
41 – 902 Bytom, ul. Zabrzańska 7
• pompownia „Powstańców Śl. Bytom I 41 – 902 Bytom ul. Z. Nałkowskiej
• pompownia „Dębieńsko”
44-230 Czerwionka Leszczyny, ul. 3-go Maja 44
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przeglądy, badania i remonty oraz zabezpieczenie pogotowia awaryjnego dla maszyn
wyciągowych obejmują:
Typ maszyny / rok
budowy
2

Rejon / szyb
1

Rodzaj napędu /
silnik
3

Zakres prac do wykonania
4

Pompownia „Siemianowice”

szyb „Bańgów”
K-4500/300 Huta
„Zgoda”
Rok
1924

szyb „Kolejowy I”

K-6000/1620
CKD PRAHA
Rok 1958

Przewoźna
maszyna wyciągowa

B-1200/DC-50,
hamulce tarczowe
Rok 2013

silnik
asynchroniczny
+ przekładnia
zębata
przekładnia 11,5
Huta „Zgoda”

elektryczny
bezpośredni
elektryczny ,
przekształtniki
tyrystorowe
113 kW, 1030
obr/min

- przegląd okresowy, przygotowanie maszyny
wyciągowej do rocznego badania.
- badanie prądnicy sterującej
maszyny
wyciągowej
- pomiar drgań zespołu prądnica sterująca silnik napędowy
- roczne badanie maszyny wyciągowej
- zabezpieczenie pogotowia awaryjnego
w zakresie mechanicznym
- przegląd okresowy, przygotowanie maszyny
wyciągowej do rocznego badania.
- roczne badanie maszyny wyciągowej
- zabezpieczenie pogotowia awaryjnego
w zakresie mechanicznym
- przegląd okresowy, przygotowanie maszyny
wyciągowej do rocznego badania.
- roczne badanie maszyny wyciągowej
- zabezpieczenie pogotowia awaryjnego
w zakresie mechanicznym

Pompownia „Jan Kanty”

szyb „Witold I”

- przegląd okresowy, przygotowanie maszyny
wyciągowej do rocznego badania.
silnik prądu stałego - roczne badanie maszyny wyciągowej
BB-6000 Fabryka
zasilany z
- zabezpieczenie pogotowia awaryjnego
Maszyn Skoda z
przetwornicy
w zakresie mechanicznym
Pilznic
elektrycznej w
- Badanie prądnicy sterującej
maszyny
układzie Leonarda wyciągowej
- Pomiar drgań zespołu prądnica sterująca silnik napędowy

Pompownia „Pstrowski”
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szyb „Gigant”
przedział południowy

Przewoźna
wyciągowa

- przegląd okresowy, przygotowanie maszyny
wyciągowej do rocznego badania.
- roczne badanie maszyny wyciągowej
- zabezpieczenie pogotowia awaryjnego
w zakresie mechanicznym

K-7000
ZUT
„Zgoda”
Świętochłowice – A7461F/24
cz. mech
Nr 111594
Zakład im Lenina
Pilzno CSRS

- roczne badanie maszyny wyciągowej
- zabezpieczenie pogotowia awaryjnego
w zakresie mechanicznym

maszyna

Pompownia „Szombierki”

szyb „Ewa”

2L-6000
CKD Praga

Pompownia „Powstańców Śląskich”
K-2500/125
Ryfama
szyb „Wentylacyjno - przekładnią
Podsadzkowy”
zębatą
1965 rok

układ

- przegląd okresowy, przygotowanie maszyny
wyciągowej do rocznego badania.
- roczne badanie maszyny wyciągowej
Punga
- zabezpieczenie pogotowia awaryjnego
w zakresie mechanicznym

elektryczny
z bezpośredni
asynchroniczny +
przekładnia zębata

- przegląd okresowy, przygotowanie maszyny
wyciągowej do rocznego badania.
- roczne badanie maszyny wyciągowej
- zabezpieczenie pogotowia awaryjnego
w zakresie mechanicznym

Pompownia „Dębieńsko”

szyb „Jan III”

K-6000/1600
ZUT „Zgoda”
Świętochłowice

elektryczny
bezpośredni

- przegląd okresowy, przygotowanie maszyny
wyciągowej do rocznego badania.
- roczne badanie maszyny wyciągowej
- zabezpieczenie pogotowia awaryjnego
w zakresie mechanicznym

1.2. Zabezpieczenie ruchu maszyn wyciągowych w zakresie przeglądów okresowych obejmuje :
Sprawdzenie działania, konserwację, naprawy bieżące, regulacje zespołów maszyn
wyciągowych:
• stanowiska sterownicze,
• regulator jazdy,
• zaworu trójdzielnego
• regulator ciśnienia hamowania,
• układ hamulcowy w zakresie mechanicznym i pneumatycznym,
• aparaty wskaźnikowe,
• urządzenia zabezpieczające
• osprzęt i orurowanie układu zasilania w sprężone powietrze,
• układ przeniesienia napędu
• koła pędnego (linopędnia)
Ponadto w ramach przeglądu przewoźnej maszyny wyciągowej należy wykonać:
• Ocenę stanu technicznego kotwienia. Sprawdzenie ruchliwości połączeń gwintowych,
• Ocenę stanu technicznego fundamentów ze szczególnym uwzględnieniem miejsc
współpracy z podporami i odciągami maszyny wyciągowej,
• Sprawdzić poprawność dokręcenia wszystkich połączeń śrubowych,
• Sprawdzenie geometrii zamocowania siłowników oraz bicia tarczy hamulcowe,
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• Ocenę stanu technicznego uszczelnień,
• Ocenę stanu technicznego okładzin siłowników. W przypadku wymiany okładzin
hamulcowych po wymianie należy wykonać próby statyczne i dynamiczne
w obecności rzeczoznawcy,
• Kontrolę stanu baterii sprężyn siłowników wraz z rejestracją charakterystyk,
• Sprawdzenie poprawności smarowania łożysk głównych. Pomiar luzów łożysk
głównych.
• Kontrolę sprzęgła głównego.
• Kontrolę sprzęgła silnika napędowego. Szczególną uwagę zwrócić na łącznik
elastyczny,
• Ocenę jakości oleju przekładni i agregatu hamulcowego,
• Sprawdzenie działania układu A50-1,
• Sprawdzenie momentu dokręcania śrub mocujących zaciski linowe.
• Przygotowanie maszyny wyciągowej do rocznego badania.
Konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzane są w czasie przeglądów okresowych maszyn
wyciągowych. Wykonawca do przeprowadzanych napraw bieżących dostarcza na własny
koszt materiały eksploatacyjne (uszczelnienia, smary, oleje, itp.) wykorzystywane w czasie
przeglądów. Przeglądy będą wykonywane każdorazowo na odrębne zlecenie
Zamawiającego.
Po zakończonym przeglądzie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemny raport
o stanie technicznym danej maszyny wyciągowej.
1.3. Zabezpieczenie ruchu maszyn wyciągowych w zakresie remontów obejmuje dostawę,
wymianę, naprawę lub regenerację wadliwie działających elementów maszyny wyciągowej.
W ramach zadania Wykonawca przeprowadzi następujące prace remontowe na n/w
maszynach wyciągowych:
Pompownia / szyb

Typ maszyny Zakres prac
wyciągowej

„Pompownia
„Siemianowice”
szyb
„Kolejowy I”

CKD PRAHA
Rok 1958

Regeneracja gniazda i wymiana sworznia Ø103 mm układu
hamulcowego przegubu nr 8:
– Demontaż układu hamulcowego w niezbędnym zakresie.
– Pomiar przegubu.
– Wykonanie regeneracji przegubu w zakresie regeneracji gniazda i
wykonania nowego sworznia.
– Wykonanie dokumentacji regeneracji przegubu zaopiniowanej
przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw maszyn
wyciągowych w zakresie mechanicznym.
– Montaż
– Próby układu hamulcowego z pozytywną opinią rzeczoznawcy co
do prawidłowości działania układu hamulcowego.

„Pompownia
„Siemianowice”
szyb
“Bańgów”

K-4500/300
Huta „Zgoda”
Rok 1924

Wymiana 2 pierścieni smarujących łożysko na wale głównym:
– demontaż pokrywy łożyska
– demontaż pierścieni smarujących
– zabudowa nowych pierścieni
– zabudowa pokrywy łożyska

Remont regulatorów ciśnienia Schönfeld – 2 szt.:
Pompownia „Jan BB-6000
Fabryka
– demontaż regulatorów ciśnienia
Kanty”
Maszyn Skoda – remont kapitalny
szyb „Witold I”
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z Pilznic

–
–
–

zabudowa regulatorów po przeprowadzonym remoncie
regulacja
próby układu hamulcowego z pozytywną opinią rzeczoznawcy co
do prawidłowości działania układu hamulcowego.
Zamawiający posiada jeden rezerwowy regulator ciśnienia
Schönfeld
Przegląd sworzni w stopach szczęk hamulcowych wraz z pomiarem
luzów:
– demontaż sworzni – 4 szt.
– czyszczenie i mycie gniazd i sworzni, usunięcie ewentualnych
zadziorów
– ocena stanu technicznego zdemontowanych elementów
– pomiar luzów
– opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów
– smarowanie gniazd i sworzni
– zabudowa zdemontowanych sworzni
– regulacja układu hamulcowego
– próby układu hamulcowego z pozytywną opinią rzeczoznawcy co
do prawidłowości działania układu hamulcowego.

Pompownia
„Szombierki”
szyb „Ewa”

2L-6000
CKD Praga

Pompownia
„Dębieńsko”
szyb „Jan III”

Wymiana wykładziny koła pędnego Koeppe 6000 (modar)
– demontaż starej wykładziny koła pędnego
K-6000/1600
– zabudowa nowej wykładziny
ZUT „Zgoda”
– przetoczenie – wyrównanie głębokości rowka liny
Świętochłowice – wykonanie prób ruchowych
– próby układu hamulcowego z pozytywną opinią rzeczoznawcy co
do prawidłowości działania układu hamulcowego.

Remonty będą wykonywane każdorazowo na odrębne zlecenie Zamawiającego.
1.4 Zabezpieczenie
pogotowia
awaryjnego
dla
maszyn
wyciągowych.
Każdorazowe wykonanie naprawy w ramach pogotowia awaryjnego poprzedzone będzie
zgłoszeniem telefonicznym przez Zamawiającego do Wykonawcy. Ustalenie faktycznego
zakresu rzeczowego remontu nastąpi po przeprowadzeniu demontażu i oględzinach części
urządzenia z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania protokołu rzeczowej kwalifikacji pod względem stanu technicznego
poszczególnych elementów urządzeń i przedstawienia kalkulacji w oparciu o pkt. 1.3.
formularza cenowego. Na podstawie przedstawionej kalkulacji zaakceptowanej przez
Zamawiającego zostanie złożone zlecenie wykonania naprawy.
1.5 Wszelkie prace związane z przeglądami, remontami i serwisem awaryjnym maszyn
wyciągowych kierowane będą przez osoby posiadające uprawnienia konserwatorów (lub
rewidentów) maszyn wyciągowych w branży mechanicznej.
1.6 Roczne badania maszyn wyciągowych wykonywane będą przez osoby posiadające
uprawnienia rzeczoznawców WUG ds. maszyn wyciągowych.
1.7 Sprawozdanie z rocznego badania maszyny wyciągowej Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia badania.
3. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne.
1) Przeglądy i remonty maszyn wyciągowych powinny być przeprowadzane przez
Wykonawcę zgodnie z dokumentacją techniczno–ruchową, dokumentacją remontową itp. i
powinny zapewniać przywrócenie urządzenia do stanu zgodnego z dokumentacją, która
stanowiła podstawę wprowadzenia do eksploatacji.
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2) W celu zapewnienia ciągłości ruchowej oraz bezpieczeństwa, Wykonawca powinien
zastosować oryginalne części zamienne producenta urządzenia lub certyfikowane części
zamienne, substytucyjne z oryginałami o tych samych parametrach technicznych.
3) Części zamienne (naprawcze) do remontu maszyn wyciągowych powinny zapewniać
przywrócenie maszyny do stanu zgodnego z dokumentacją, która stanowiła podstawę
wprowadzenia do eksploatacji.
4) Zgłoszenia przeglądów oraz remontów będą dokonywały każdorazowo osoby wyznaczone
przez Zamawiającego.
5) Z każdej wykonanej usługi zostanie sporządzony protokół odbioru technicznego, który
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. W protokole tym zostanie opisany zakres
świadczonej usługi, termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz będzie on zawierał
specyfikację użytych do naprawy części i materiałów, co będzie podstawą do roszczeń
Zamawiającego z tytułu gwarancji na wykonaną usługę.
6) W trakcie wykonywania prac będących przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa a w szczególności
• przepisów Prawa geologicznego i górniczego,
• Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku wraz z
przynależnymi załącznikami,
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 roku oraz wymagań
określonych w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.
7) Wykonawca z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualnie skutki
powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego naruszenia powyższych przepisów.
8) W trakcie realizacji zadań, będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia prac zgodnie z technologiami (instrukcjami) - jeśli takowe będą
wymagane - zatwierdzonymi przez KRZ Oddziału CZOK, na zasadach obowiązujących
w ruchu zakładu górniczego oraz stosowania się do postanowień ujętych w:
• ustawie Prawo geologiczne i górnicze,
• rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku wraz
z przynależnymi załącznikami,
• rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
• rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniające rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy.
• wymaganiach określonych w odrębnych przepisach i normach.
9) Przed przystąpieniem do realizacji w/w prac, Wykonawca zobowiązany jest do
opracowania i zatwierdzenia przez KRZ CZOK technologii obejmującej:
• uwarunkowania organizacyjno – techniczne uwzględniające między innymi:
- zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
- nadzór nad prowadzonymi robotami,
- wzajemne informowanie się o istniejącym ryzyku,
- obowiązujące przepisy i normy.
• zasady bezpiecznego wykonywania robót uwzględniające między innymi:
- podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu prac,
- warunki bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac w maszynie wyciągowej,
10) W trakcie prowadzenia prac będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia robót zgodnie z technologiami (instrukcjami) zatwierdzonymi przez
KRZ CZOK na zasadach obowiązujących w ruchu zakładu górniczego oraz stosowania
się do postanowień ujętych w:
43

•

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy,
• zarządzeniu Nr 44/2015 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Centralnego
Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi w sprawie czynności niezbędnych do
wykonywania przed przystąpieniem podmiotów do wykonywania pracy w ruchu
zakładu górniczego oraz w określonych przypadkach na terenie zakładu w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac wraz z
obowiązującymi aneksami.
11) Od momentu zgłoszenia awarii maszyny wyciągowej do podjęcia przez Wykonawcę
działań naprawczych upłynie nie więcej niż 4 godziny.
12) Po przeprowadzonym demontażu lub remoncie elementów układu hamulcowego
uprawniony rzeczoznawca WUG ds. maszyn wyciągowych, potwierdza pisemnie, że
maszyna wyciągowa nadaje się do dalszej eksploatacji.
13) W przypadku konieczności wykonania remontu w siedzibie Wykonawcy, na własny
koszt zapewnia on środki do transportu urządzenia do wykonania przedmiotu umowy
z poszczególnych pompowni Oddziału CZOK oraz po wykonaniu usługi.
14) Wykonawca w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia
zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności
• przepisów Prawa geologicznego i górniczego
• rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku wraz z
przynależnymi załącznikami,
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 roku oraz wymagań
określonych w odrębnych przepisach i w Polskich Normach i z tego tytułu ponosi
pełną odpowiedzialność za ewentualnie skutki powstałe w wyniku zaniedbania
lub rażącego naruszenia powyższych przepisów.
Część III:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów oraz pogotowia awaryjnego
dla sprężarek
Lokalizacja:
Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
• pompownia „Siemianowice”
41- 503 Chorzów, ul. Wiejska 5,
• pompownia „Jan Kanty”
43 – 603 Jaworzno ul. Grunwaldzka 275
• pompownia „Pstrowski”
41 – 808 Zabrze, ul. Szybowa 2
• pompownia „Szombierki”
41 – 902 Bytom, ul. Zabrzańska 7
• pompownia „Powstańców Śl. Bytom I 41 – 902 Bytom ul. Z. Nałkowskiej
• pompownia „Dębieńsko”
44-230 Czerwionka Leszczyny, ul. 3-go Maja 44
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.2. Przeglądy oraz zabezpieczenie pogotowia awaryjnego dla sprężarek obejmuje:
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Przeglądy sprężarek:
Pompownia
„Siemianowice”
„Jan Kanty”

„Pstrowski”

„Powstańców Śl. Bytom I”

„Szombierki”

„Dębieńsko”

Typ sprężarki
S75UG
WEK102
US-4
Airpol 18
PAS 75
Airpol 15
Airpol 11G
R2S/400/A
PAS 75
Boge S100
US-4
Airpol 15

Ilość urządzeń
2
1
2
2
1
2
1
1
1
4
2
1

US-4
Airpol 15
Airpol 75 GN
A4HV1-100/140:EG
S2P 115
A30-380-240B
US-4
US-5
A102-389

2
1
1
2
1
1
5
2
1

1.2.1. Zakres prac wykonywanych w ramach przeglądów okresowych powinno obejmuje:
- dla sprężarek tłokowych wszystkich typów:
• Ocenę stanu technicznego zgodnie z DTR
• Wymianę oleju
• Wymianę filtrów oleju i powietrza
• Czyszczenie zbiornika oleju wraz z wymianą filtrów zabudowanych w zbiorniku
• Wymianę pasków klinowych
• Uszczelnienie wycieków oleju
• Udrożnienie kanałów smarnych, przewodów olejowych
• Kontrolę i ocenę stanu technicznego zaworów
• Kontrolę i regulację zaworów bezpieczeństwa
• Kontrolę poprawności działania przyrządów pomiarowych (manometry,
olejowskazy)
- dla sprężarek śrubowych:
Sprężarka typu: S75UG
• wymiana oleju w całej sprężarce
• wymiana wkładu filtra oleju
• wymiana seperatora oleju w zbiorniku odolejacza
• wymian wkładu filtra powietrza
• kontrola szczelności przewodów olejowych
• kontrola temperatury pracy sprężarki
• kontrola ciśnienia powietrza
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•

oczyszczenie sitko ssawki odprowadzania oleju i kapilature dławiącą

Sprężarka typu: R2S/400/A
• wymiana oleju
• wymiana separatora oleju
• wymiana filtra oleju
• wymiana wkładu filtru powietrza
• czyszczenie chłodnicy oleju i powietrza
• kontrola i uszczelnienie instalacji
• wymiana pasków klinowych
• kontrola i regulacja nastawień ciśnienia załączania i wyłączania
• kontrola sprawności działania zaworu zwrotnego
• kontrola poprawności działania czujnika minimalnego ciśnienia
• kontrola prawidłowości działania termometru (kombistatu)
• kontrola stanu zaworu bezpieczeństwa
• kontrola instalacji pod względem uszkodzeń mechanicznych i ochrony przed
korozją
• kontrola poprawności działania zabezpieczeń i blokad
• kontrola i regulacja nastaw zabezpieczenia termicznego silnika
• kontrola elektrycznych złączy zaciskowych
• przegląd instalacji elektrycznej i kontrola poprawności jej działania,
• kontrola stanu technicznego i sprawdzenie układu sterowania i sygnalizacji
• kontrola stanu przycisków i czujników
• sprawdzenie działania poszczególnych elementów aparatury a następnie całego
wyposażenia elektrycznego
Sprężarka typu: PAS -75
• wymiana oleju
• wymiana wkładu filtra oleju
• wymiana separatora
• wymiana wkładu filtra powietrza,
• czyszczenie odsysacza oleju,
• wymiana sprzęgła oponowego.
• czyszczenie komór rozrusznika sprężarkowego
• czyszczenia styków rozłącznika i odłącznika oraz konserwacja
• sprawdzenie połączeń śrubowych.
• konserwacja powierzchni ognioszczelnych
Sprężarka typu: AIRPOL 11G
• wymiana oleju,
• wymiana filtra oleju,
• wymiana separatora,
• wymiana filtra powietrza,
• czyszczenie odsysacza oleju.
• sprawdzenie działania zabezpieczeń temperaturowych,
• sprawdzenie poprawności działania nastaw ciśnienia,
• sprawdzenie elektrycznych złącz zaciskowych
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Sprężarka typu: Airpol 15
• czyszczenie maty filtracyjnej na wlocie powietrza chłodzącego,
• wymiana wkładów filtrów powietrza,
• wymiana wkładów filtrów sprężonego powietrza
• wymiana oleju i filtra
• kontrola i konserwacja elektrycznych złączy zaciskowych
• kontrola ustawienia kół pasowych, stanu pasów klinowych i ich naprężenie
• kontrola stanu sprzęgła elastycznego
• kontrola chłodnicy oleju i powietrza
• kontrola szczelność połączeń
• kontrola poprawności działania łącznika ciśnieniowego, przetwornika ciśnienia
• kontrola poprawności działania zaworu zwrotnego
• kontrola działania wskaźnika temperatury oleju
• kontrola stan zaworu bezpieczeństwa
• kontrola nastaw zabezpieczenia termicznego silnika
Sprężarka typu: Airpol 75 GN
• wymiana filtru oleju
• wymiana seperatorów
• wymiana olej,
• wymiana elektrycznych złączy zaciskowych i ewentualnie dokręcić
• oczyścić żebra chłodnicy oleju i powietrza,
• sprawdzić szczelność instalacji, miejsca nieszczelne uszczelnić,
• sprawdzić poprawność działania nastaw ciśnienia.
• sprawdzić poprawność działania zaworu zwrotnego,
• sprawdzić działanie zabezpieczeń temperaturowych,
• sprawdzić stan zaworu bezpieczeństwa.
Przeglądy przeprowadzane będą na podstawie odrębnych zleceń.
Po zakończonym przeglądzie w ramach każdego zlecenia, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu protokół odbioru technicznego wraz z pisemnym raportem o stanie
technicznym danej sprężarki.
1.3. Zabezpieczenie ruchu sprężarek w zakresie pogotowia awaryjnego obejmuje dostawę,
naprawę, regenerację, wymianę wadliwie działających elementów.
Każdorazowe wykonanie naprawy w ramach pogotowia awaryjnego poprzedzone będzie
zgłoszeniem telefonicznym przez Zamawiającego do Wykonawcy. Ustalenie faktycznego
zakresu rzeczowego naprawy nastąpi po przeprowadzeniu demontażu i oględzinach części
urządzenia z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania protokołu rzeczowej kwalifikacji pod względem stanu technicznego
poszczególnych elementów urządzeń i przedstawienia kalkulacji w oparciu o pkt. 2
formularza cenowego. Na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę oraz
zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji zostanie złożone zlecenie wykonania
naprawy.
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1.4. Przeglądy sprężarek winny odbywać się w miejscu zabudowy lub u Wykonawcy.
Wykonawca na własny koszt zapewni środki transportu oraz pracowników do wykonania
transportu ww. urządzeń. Po wykonanym przeglądzie urządzenia Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
- raport o stanie technicznym
- protokół odbioru technicznego, który po podpisaniu przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy będzie podstawą do wystawienia faktury.
3. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne
1) Przeglądy i remonty sprężarek powinny być przeprowadzane przez Wykonawcę
zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową, dokumentacją remontową itp. i
powinny zapewniać przywrócenie urządzenia do stanu zgodnego z dokumentacją, która
stanowiła podstawę wprowadzenia do eksploatacji.
2) W celu zapewnienia ciągłości ruchowej oraz bezpieczeństwa, Wykonawca powinien
zastosować oryginalne części zamienne producenta urządzenia lub certyfikowane części
zamienne, substytucyjne z oryginałami o tych samych parametrach technicznych.
Części zamienne (naprawcze) do remontu sprężarek powinny zapewniać przywrócenie
sprężarki do stanu zgodnego z dokumentacją, która stanowiła podstawę wprowadzenia
do eksploatacji.
3) Zgłoszenia przeglądów oraz pogotowia awaryjnego będzie dokonywała każdorazowo
osoba wyznaczona przez Zamawiającego na poszczególnych Pompowniach Oddziału
CZOK.
4) Z każdej wykonanej usługi zostanie sporządzony protokół odbioru technicznego, który
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. W protokole tym zostanie opisany
zakres świadczonej usługi, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz będzie on zawierał
specyfikację użytych do naprawy części i materiałów, co będzie podstawą do roszczeń
Zamawiającego z tytułu gwarancji na wykonaną usługę.
5) W trakcie wykonywania prac będących przedmiotem umowy Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa a w szczególności
przepisów Prawa geologicznego i górniczego, rozporządzenia Ministra Energii z dnia
23 listopada 2016 roku wraz z przynależnymi załącznikami, rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 2 lipca 2002 roku oraz wymagań określonych w odrębnych przepisach
i w Polskich Normach i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualnie
skutki powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego naruszenia powyższych przepisów.
6) W trakcie prowadzenia prac będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia prac zgodnie z technologiami (instrukcjami) - jeśli takowe będą
wymagane - zatwierdzonymi przez KRZ Oddziału CZOK na zasadach obowiązujących
w ruchu zakładu górniczego oraz stosowania się do postanowień ujętych w:
• ustawie Prawo geologiczne i górnicze,
• rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie
szczególnych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów
górniczych wraz z przynależnymi załącznikami,
• rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
• rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.
• zarządzenie Nr 44/2015 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Centralnego
Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi z dnia 21.12.2015 r. w sprawie czynności
niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem podmiotów do wykonywania
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pracy w ruchu zakładu górniczego w celu zapewnienia bezpiecznych warunków
pracy i koordynacji prac obowiązującymi aneksami.
• wymaganiach określonych w odrębnych przepisach i normach.
II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca obowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej
gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie każdej Części, licząc od dnia dokonania
odbioru wykonanej usługi i podpisaniu protokołu odbioru częściowego wykonanego
zlecenia.
2. Wykonawca winien posiadać certyfikat wydany przez podmiot zajmujący się
poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami ISO 9001 (zarządzanie
jakością) oraz PN-N-18001 (bezpieczeństwo i higiena pracy) w zakresie części I, II i III.
3. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, że jest producentem łopatek laminatowych
lub podmiotem posiadającym certyfikat producenta (PP MIRAN Marklowice)
upoważniający Wykonawcę do przeglądów i remontów łopatek laminatowych w zakresie
części I.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
ZAREJESTROWANO
pod nr SRK/CZOK/……./17
znak sprawy: CZOK/56/17/18
- PROJEKT UMOWA NA USŁUGĘ
REALIZOWANĄ W TRYBIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO – PRZETARG NIEOGRANICZONY
zawarta w dniu ........................... 2017 roku w Bytomiu pomiędzy:
Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców
Bytomskich 207, Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą
41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000027497, posiadającą kapitał zakładowy 43 836 800,00 zł
wpłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 626-26-19-005, REGON:
276902504, reprezentowaną przez:
1. ................................

−

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

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

−

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

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
…………………………………………………………………………………………………
wpisanym(ą) do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy ………………………pod
numerem KRS ……………., posiadającym(ą) kapitał zakładowy ………….zł, numer
identyfikacji podatkowej NIP: ………….., REGON: …………., reprezentowanym(ą) przez:
1. ................................................

− ..................................................................................................

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

− ..................................................................................................

zwanym(ą) dalej „WYKONAWCĄ”
o następującej treści:

1.

§ 1.
Przedmiot umowy
W oparciu o Uchwałę Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn
wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego
przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń:
Część I:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych,
remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno pomiarowej oraz
pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego
przewietrzania w 2018 roku.
Część II:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych,
remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych
w 2018 roku.
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Część III:

2.

3.
4.
5.

6.

Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów
oraz pogotowia awaryjnego dla sprężarek w 2018 roku.

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się
z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w Załączniku nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i stwierdza, że nie zachodzą żadne okoliczności,
które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy.
Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz
warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca gwarantuje, że jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niższa od
jakości zaoferowanej Zamawiającemu w ofercie.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych
i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych,
patentów oraz praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym
z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez
przedmiot umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty
i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na
rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
§ 2.
Termin realizacji umowy

1.

Termin wykonania przedmiotu umowy: Części I, II i III:
– w zakresie przeglądów i remontów - od daty zawarcia umowy jednak nie
wcześniej niż od 01.01.2018r. do 31 października 2018r.
– w zakresie pogotowia awaryjnego - od daty zawarcia umowy jednak nie
wcześniej niż od 01.01.2018r. do 31 grudnia 2018r.
2. Pisemnego zlecenia na wykonanie przeglądów, remontów, badań oraz pogotowia
awaryjnego będzie dokonywał każdorazowo, przedstawiciel Zamawiającego na
poszczególnych pompowniach Oddziału CZOK.

§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za każdy wykonany przegląd, badanie lub remont maszyn wyciągowych zgodnie ze
zleceniem, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie za wszystkie wykonane przeglądy i remonty ujęte w pkt. 1.1 i 1.2.
(cześć I i II) oraz w pkt 1 (cześć III) formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej umowy wynosi
Część I
wynagrodzenie netto ................... zł ( słownie.......................................................)
podatek od towarów i usług………zł ( słownie.......................................................)
wynagrodzenie brutto .....................zł (słownie:........................................................)
Część II
wynagrodzenie netto ................... zł ( słownie.......................................................)
podatek od towarów i usług………zł ( słownie.......................................................)
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wynagrodzenie brutto .....................zł (słownie:........................................................)
Część III
wynagrodzenie netto ................... zł ( słownie.......................................................)
podatek od towarów i usług………zł ( słownie.......................................................)
wynagrodzenie brutto .....................zł (słownie:........................................................)
3. W przypadku konieczności wykonania usług pogotowia awaryjnego - Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie skalkulowane w oparci o stawki określone w pkt. 1.3
(cześć I i II) oraz w pkt 2 (cześć III) formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
4. Całkowita wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie :
Części I nie może przekroczyć kwoty: ……………. zł netto, ………….. zł brutto.
Części II nie może przekroczyć kwoty: ……………. zł netto, ………….. zł brutto.
Części III nie może przekroczyć kwoty: ……………. zł netto, ………….. zł brutto.
5. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń finansowych w przypadku gdy sumaryczna
ilość prac wykonanych w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza niż ilość
określona w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§ 4.
Obowiązki Stron
1. Obowiązki Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1
niniejszej umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w Załączniku nr 2 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wymogami technicznymi oraz
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.
2. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Zamawiającego przy realizacji umowy
pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez prawa Wykonawcy do
odszkodowania.
3. Wykonawca zgodnie z art. 11a ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 7 września 2007r.
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przy realizacji umowy nie będzie
zatrudniał pod ziemią na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej osób
korzystających z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej
węgla pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez prawa Wykonawcy do
odszkodowania.
4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy w chwili zawarcia umowy stanowiące
załącznik do niniejszej umowy.
5. Pracownicy Wykonawcy wykonujący prace w ruchu zakładu górniczego w Oddziale
CZOK zobowiązani są do odbycia przeszkolenia na własny koszt, zgodnie z §5
Zarządzenia KRZG CZOK nr 44/2015 z dnia 21.12.2015r., w sprawie czynności
niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem podmiotów do wykonywania pracy
w ruchu zakładu górniczego oraz w określonych przypadkach na terenie zakładu w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac, wraz z obowiązującymi
aneksami do niniejszego zarządzenia.
6. Uzgodnienie z odpowiednimi służbami Zamawiającego terminów i sposobu realizacji
zamówienia.
7. Informowanie koordynatora prac Oddziału CZOK o problemach i okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość wykonywanego przedmiotu umowy lub opóźnienie terminu
zakończenia.
8. Wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie ze
złożonymi przez Zamawiającego zleceniami w trybie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy.
9. Wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie ze
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10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2.
1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

złożonymi przez Zamawiającego zleceniami w trybie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy.
Wykonanie przedmiotu umowy z części i materiałów oraz przy pomocy sprzętu
dostarczonego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie wszystkich niezbędnych części zamiennych, materiałów i urządzeń do
wykonania zlecenia.
Bezwzględne stosowanie się w trakcie realizacji prac do postanowień ujętych
w „Uzgodnieniach szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” oraz
w Zarządzeniu nr 44/2015 KRZG CZOK (wraz z Aneksami), stanowiącymi załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
Każdorazowe wykonanie usługi powinno być tak zorganizowane, aby zapewnione było
prawidłowe funkcjonowanie ruchu zakładu górniczego.
Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP oraz wyposażonych w
odpowiedni sprzęt i narzędzia.
Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem
w zakresie porządku, dyscypliny pracy i BHP.
Odpowiedzialność za sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochrony
przeciwpożarowej w związku z prowadzonymi pracami i z zabezpieczeniem miejsca prac
oraz ruchu zakładu górniczego.
Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
z prowadzonymi pracami. Za wszystkie szkody powstałe przy wykonywaniu usług
objętych umową odpowiada Wykonawca.
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w razie wprowadzenia zmian
w remontowanych urządzeniach na żądanie Zamawiającego.
Wykonawca będzie przyjmować zlecenia na wykonanie przedmiotu umowy oraz na
zgłoszenia awarii telefonicznie nr tel. ……………………. i/lub pisemnie – faksem nr tel.
…………………. Za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania przedmiotowej informacji.
Obowiązki i prawa Zamawiającego:
Przekazanie na podstawie obustronnych ustaleń obiektów i urządzeń w celu wykonania
usługi będącej przedmiotem umowy.
Dokonanie odbioru usług w ustalonych terminach.
Dokonanie zapłaty za wykonane usługi w ustalonym trybie i terminach.
§ 5.
Rozliczenia finansowe
Podstawą do rozliczeń będą faktury wystawione przez Wykonawcę za wykonane usługi
zgodnie z § 2 ust. 2 umowy w zakresie danej Części zamówienia. Wystawienie faktur
nastąpi nie później niż 7-go dnia od daty sporządzenia protokołu odbioru wykonania
zlecenia w zakresie danej Części, o którym mowa w §6, potwierdzonego przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Każda zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym
Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego – dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Za okres od 01.12.2018r. do 26.12.2018r. protokół odbioru częściowego zostanie
sporządzony w dniu 27.12.2017r., a faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu
najpóźniej do dnia 28.12.2018 r.
Za okres od 27.12.2018r. do 31.12.2018r. protokół odbioru częściowego zostanie
sporządzony w dniu 02.01.2018r., a faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu
najpóźniej do dnia 04.01.2018r.
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5. Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie
za zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Powyższe dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na wszystkich fakturach i innych
dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności, określonych
w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.
7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatków od towarów i usług i posiada
numer identyfikacyjny NIP: 626-26-19-005.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer
identyfikacyjny NIP: ..................................
§ 6.
Odbiór przedmiotu umowy
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej umowy dla każdego
wykonanego zlecenia zadań ujętych w pkt. 1.1. pkt. 1.2. (cześć I i II) oraz pkt 1 (część
III) formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz
zleconych przez Zamawiającego usług awaryjnych ujętych w pkt. 1.3. (cześć I i II) oraz
pkt 2 (część III) ww. załącznika nr 2 do umowy.
2. Odbiory wykonanych zleceń w zakresie danej Części przedmiotu umowy zostaną
dokonane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Obowiązek
przygotowania protokołu spoczywa na Wykonawcy.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zleceń w zakresie danej Części zostaną stwierdzone wady,
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszystkie wady, o których mowa w ust. 3
w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 7 dni.

1.
2.
3.

1.

§7
Podwykonawstwo
Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
§ 8.
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy,
należnego za część której odstąpienie dotyczy.
b) z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonania zlecenia w wysokości 0,1%
wynagrodzenia określonego w zleceniu, którego zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki,
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c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze zrealizowanego zlecenia lub
w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §3
ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad należnego za zrealizowane zlecenie, którego wada dotyczy.
2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

§ 9.
Realizacja prac specjalistycznych
Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie prac specjalistycznych osobom trzecim, które
w imieniu Wykonawcy prowadzić będą sprawy związane z realizacją prac będących
przedmiotem umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich
w zakresie określonym w art. 474 Kodeksu Cywilnego oraz postanowieniach niniejszej
umowy.
Zlecenie prac osobom trzecim nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy
a wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a osobami trzecimi odbywać się będą
w ramach wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać osoby trzecie z zobowiązaniami wynikającymi
z niniejszej umowy, który przyjmuje do realizacji obowiązki wynikające z niniejszej
umowy.
§ 10
Warunki gwarancji
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane usługi na okres ……….
licząc od dnia odbioru na podstawie protokołów odbioru zleceń w zakresie danej Części
dokonanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę, o którym mowa w § 6
ust.1. niniejszej umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad odnoszących się do przedmiotu
umowy Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do ich usunięcia w terminie nie
dłuższym niż 24 godziny od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub za
pomocą faxu) roszczenia. Zakres i termin zakończenia usuwania wad Strony ustalają
protokolarnie.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji niemożliwych do usunięcia wad
odnoszących się do przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
rzeczy wolnej od wad na swój koszt w terminie uzgodnionym przez obydwie strony.
Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć na własny koszt w terminie,
nie dłuższym niż 5 dni roboczych, wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej
umowy.
Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie roszczenia do Wykonawcy.
W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający może
naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych związanych z usunięciem wad w okresie
gwarancyjnym zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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§ 11.
Reprezentanci stron
1. Koordynatorami w zakresie realizacji przedmiotu umowy są:
ze strony Wykonawcy:
.....................................................................................
ze strony Zamawiającego:
• w zakresie rzeczowym:
Pompownia „Siemianowice”
- ……………………………………….
Pompownia „Jan Kanty”
- ……………………………….………
Pompownia „Powstańców Śląskich-Bytom I” - ……………………………………….
Pompownia „Pstrowski”
- ………………….…………………….
Pompownia „Dębieńsko”
- ……………..…………..……………..
• w zakresie finansowym:
....................................................................................
2. Zmiana koordynatorów realizacji przedmiotu umowy wymaga powiadomienia w formie
pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

1.

2.

3.

1.

2.

§ 12.
Klauzula siły wyższej
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas,
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są w szczególności:
a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu
okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla
umowy.
Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni,
realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania
przeszkody.
§ 13.
Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych,
organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym
celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych
informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony
w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje do
wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na
podstawie niniejszej umowy są własnością Zamawiającego.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź
wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą
Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez
Wykonawcę, jej pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi
prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej umowy przetwarzane, ani też
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
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4.

5.
6.

7.
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Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej
mu przez Zamawiającego, które:
a) były zgodnie z prawem jej znane przed ich ujawnieniem, lub
b) zostały bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazane jakiejkolwiek osobie
lub jednostce, lub
c) są powszechnie znane lub zostały ujawnione publiczne bez naruszenia niniejszej
klauzuli poufności.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne
w następujących sytuacjach:
a) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją
niniejszej umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez
podwykonawców;
b) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub
ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej;
c) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy
obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
W sytuacjach, o których mowa powyżej, podmioty które pozyskają informacje, są
zobowiązane do zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i ich interesów nie
zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie
wynika to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej
realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 .
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych
zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną
modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona
poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
§ 14.
Ochrona informacji niejawnych
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia
5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych .
§ 15.
Zasady etyki
Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub
zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników,
przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego Imieniu lub na jego
rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli.
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1.

2.

3.
4.

§ 16.
Ochrona danych osobowych
Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych
osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony
danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych .
Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych
osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz
będą posiadać stosowne upoważnienia nadane przez Administratora Danych Osobowych
upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przekazania po zakończeniu umowy
dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe Stron umowy, z wyjątkiem
oferty przetargowej oraz dokumentów niezbędnych w przypadkach konieczności
wykazania się przez Zamawiającego przed organami kontrolnymi spełnieniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa.

§ 17.
Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem
zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników lub
osób trzecich. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia
przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących
powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
należne mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc
(od teraz) w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub
czynności objętej przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz)
z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
1) ograniczenia działalności lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych
Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków
produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego
świadczeń objętych przedmiotem umowy,
2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie
objęte przedmiotem umowy nie może być zrealizowane,
3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, przy czym za:
58

- niewykonywanie zamówienia rozumie się uchylanie się przez Wykonawcę od
realizacji umowy w całości lub w części,
- nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia
w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż
uzyskany efekt realizacji zamówienia jest lub byłby nieprzydatny do konkretnych
celów planowanych przez Zamawiającego.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy
podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w przypadku niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 5 ust.
2 i 3 niniejszej umowy w zakresie informacji dotyczącej zatrudniania pracowników na
podstawie umowy o pracę.

1.

§ 18.
Zmiany umowy
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności w zakresie:
1) zmiany postanowień umowy, gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności
należności publiczno – prawnych, poprzez dostosowanie treści umowy do
obowiązujących przepisów,
2) zmiany terminu realizacji umowy będąca następstwem okoliczności nie leżących po
stronie Wykonawcy, w szczególności:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów
technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych
i atmosferycznych,
3) zmiany zakresu rzeczowego umowy:
a) zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy:
- poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji Zamawiającego w związku
z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów technologicznych,
organizacyjnych, ekonomicznych i restrukturyzacyjnych.
4) zmiany sposobu spełnienia części świadczenia w przypadku udokumentowania przez
Wykonawcę niemożliwości jego spełnienia, w związku z zaprzestaniem lub
wstrzymaniem produkcji poszczególnych produktów, pod warunkiem, iż nowy
produkt posiada parametry techniczne i funkcjonalność nie gorszą niż produkt
wskazany w umowie,
5) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały
się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie;
6) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
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b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem
jego podwykonawców;
8) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144
ustawy Pzp;
9) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo,
w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Jeżeli
przed
upływem
terminu
realizacji,
Umowa
nie
zostanie
wykonana w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym przed upływem w/w terminu,
dopuszczalne jest na wniosek Zamawiającego, przedłużenie terminu realizacji
do czasu pełnego wykonania Umowy, lecz nie dłużej niż o 90 dni, licząc od
wskazanego w Umowie terminu.
3. Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie zakresu rzeczowego lub/i
finansowego w przypadku zmian techniczno-organizacyjnych w jednostkach
Zamawiającego skutkujących tym, że świadczenie objęte umową nie może być w
całości zrealizowane. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują w stosunku
do Zamawiającego żadne roszczenie związane z w/w ograniczeniem zakresu
rzeczowo – finansowego
§ 19.
Postanowienia końcowe
1. Spory wynikłe na tle realizacji umowy a nierozstrzygnięte w drodze negocjacji będą
rozpatrywane przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik Nr 1: Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy pomiędzy stronami wraz z Zarządzeniem
nr 44/2015 KRZG CZOK (wraz z Aneksami)
Załącznik Nr 2: Formularz cenowy.
Załącznik Nr 3: Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik Nr 4: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w chwili zawarcia umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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UZGODNIENIA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI
„Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących i remontów
maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego
przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń”
Część I:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych (remontów
bieżących) wraz z legalizacją aparatury kontrolno pomiarowej oraz pogotowia
awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania
Wstęp.
1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy określają szczegółowy podział
obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy
w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do
realizacji przez Wykonawcę na mocy zawartej umowy zgodnie z § 15 rozporządzenia
Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
2. Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego
oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy.
3. Przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót zleconych w ramach realizowanej
umowy odbywać się będzie na podstawie zlecenia oraz na warunkach określonych w
umowie.
4. Odbiór wykonanych robót w ramach realizowanej umowy będzie się odbywał z udziałem
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Podstawą odbioru wykonanych robót będzie protokół odbioru.
6. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników z
powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz
Wykonawcy.
7. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy(ów), Wykonawca przyjmuje na siebie rolę
głównego Wykonawcy, który odpowiada za całokształt spraw związanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy.
§ 1.
Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:
1. Prawo Geologiczne i Górnicze – Ustawa z dnia 09.06.2011r Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
w podziemnych zakładach górniczych wraz z przynależnymi załącznikami.
2. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane”
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia
wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie kwalifikacji
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w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa
i higieny pracy.
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku.
9. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwporażeniowej budynków innych obiektów budowlanych
i terenów
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla sprzętu elektrycznego
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
15. Zarządzenie Nr 44/2015 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Centralnego Zakładu
Odwadniania Kopalń w Czeladzi (wraz z aneksami nr 1 i 2) w sprawie czynności
niezbędnych do wykonywania przed przystąpieniem podmiotów do wykonywania pracy
w ruchu zakładu górniczego oraz w określonych przypadkach na terenie zakładu w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac.
16. Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.
§ 2.
Zamawiający zobowiązany jest:
1. Zapoznać pracowników podmiotów z rejonem prac z zagrożeniami i drogami
ucieczkowymi.
2. Zaznajomić pracowników Wykonawcy z urządzeniami w miejscu pracy oraz pouczyć
o warunkach pracy i istniejących w miejscu pracy zagrożeniach dla zdrowia i życia
ludzkiego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach awaryjnych, z uwzględnieniem
zagrożeń przy wykonywaniu poszczególnych prac a także o zasadach ochrony przed ww.
zagrożeniami.
3. W razie konieczności, umożliwić załodze Wykonawcy korzystanie z markowni
i lampowni, w celu prawidłowej rejestracji pobytu pracowników Wykonawcy na terenie
Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
4. Udostępnić Wykonawcy przedmiot zamówienia, oraz umożliwić wykonywanie prac w
zakresie przewidzianym w przepisach, normach itp. w celu prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
§ 3.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Pracownicy Wykonawcy wykonujący prace w ruchu zakładu górniczego w Oddziale
CZOK zobowiązani są do odbycia przeszkolenia na własny koszt, zgodnie z §5
Zarządzenia KRZG CZOK nr 44/2015 z dnia 21.12.2015 r., w sprawie czynności
niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem podmiotów do wykonywania pracy w
ruchu zakładu górniczego oraz w określonych przypadkach na terenie zakładu w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac, wraz z obowiązującymi
aneksami do niniejszego zarządzenia.
2. Realizacji robót przyjętych do wykonania w ramach zawartej umowy zgodnie z
dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z Prawa Geologicznego i
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Górniczego.
3. Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi
niezbędnych technologii oraz instrukcji i przedstawienia ich do zatwierdzenia
Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego zakładu CZOK w Czeladzi na danym ruchu.
4. Zapewnienia aby nadzór oraz roboty prowadzone na terenie Centralnego Zakładu
Odwadniania Kopalń w Czeladzi wykonywane były przez pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje, o których jest mowa, w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. –
Prawo Geologiczne i Górnicze rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r.
oraz spełniających wymagania określone dla osób wykonujących czynności na
stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2011r.
5. Na bieżąco, pisemnego informowania Zamawiającego o osobach sprawujących
kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę
w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi z podaniem:
 nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,
 kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego,
 zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić
do zatwierdzenia KRZ Zamawiającego,
6. Przedstawienia do zatwierdzenia schematu organizacyjnego określającego wzajemną
podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami
prowadzonymi na terenie Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
7. Zapewnienia, w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości
osób dozoru o odpowiednich kwalifikacjach oraz imiennego wyznaczenia pracowników
do sprawowania poszczególnych funkcji tak, aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi
i ruchu Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.
8. Zatrudniania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających
wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty
i czynności. Dopuszczanie do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników
spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty
i czynności, w tym posiadających:
a) wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,
b) aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku
których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy
9. Pouczeniu wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Centralnego Zakładu
Odwadniania Kopalń w Czeladzi o obowiązkach wynikających z ustawy Prawo
Górnicze i Geologiczne oraz wynikających z niego przepisów za pisemnym
potwierdzeniem o przyjęciu do wiadomości, stosowania oraz przestrzegania ww.
obowiązków.
10. Zapoznania pracowników z technologiami i instrukcjami prowadzenia robót objętych
zakresem umowy za pisemnym potwierdzeniem o przyjęciu do wiadomości
i przestrzegania warunków i obowiązków wynikających z powyższych technologii
i instrukcji.
11. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu
górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w Centralnym
Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
12. Zapewnienia zatrudnionym pracownikom odzieży roboczej i ochronnej, sprzętu
i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem realizowanej
umowy.
13. Stosowania, przy realizacji robót przyjętych do wykonania w ramach zawartej umowy,
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maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie
Prawo Geologiczne i Górnicze oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30
kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach
górniczych.
14. Zapewnienia i dostarczenia na własny koszt wszystkich urządzeń, sprzętu i materiałów
niezbędnych dla realizacji zadania w ramach zawartej umowy oraz przedstawienia
Zamawiającemu wymaganych atestów, dopuszczeń i deklaracji zgodności dla ww.
urządzeń, sprzętu i materiałów.
15. Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego
wyznaczone do nadzorowania prowadzonych przez Wykonawcę robót.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

§ 4.
W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę:
a. stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego
Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej
zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie
przepisami,
b. stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu,
Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w
strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić
o tym fakcie Zamawiającego - dyspozytora.
W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy,
współpracownicy (współpracownik) zobowiązani są do:
a. udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy,
b. powiadomienia bezpośredniego przełożonego Wykonawcy,
c. zabezpieczenie miejsca wypadku.
Osoba dozoru Wykonawcy ma obowiązek zgłosić wypadek osobie dozoru zakładu
CZOK, odpowiedzialnej za wykonanie robót i Dyspozytorowi Ruchu Zakładu.
W razie nieobecności na miejscu zdarzenia osoby dozoru Wykonawcy o zaistnieniu
wypadku przy pracy, wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia załogi Wykonawcy,
Dyspozytor Ruchu powiadomi osobę dyżurną Wykonawcy.
Oględziny miejsca wypadku muszą być przeprowadzone w obecności osoby wyższego
dozoru ruchu i służb BHP Zamawiającego.
Ustalenie przyczyn wypadku i okoliczności wypadku prowadzi służba BHP
Wykonawcy.
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej
dokumentacji powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy.
Do czasu przejęcia dochodzenia przyczyn wypadku przez służby BHP Wykonawcy,
Zamawiający zobowiązany jest zapewnić:
a) niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego,
b) dokonanie wstępnych oględzin miejsca wypadku przez osobę dozoru
Zamawiającego, skierowaną na miejsce przez Dyspozytora Ruchu Zakładu,
c) udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.
Za wypadki w pracy, którym ulegli pracownicy Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności.

§ 5.
1. Wykonawca ustanawia koordynatorów robót na poszczególnych pompowniach:
Pompownia ,,Siemianowice”
Pompownia ,,Jan Kanty”
Pompownia ,,Pstrowski”

......................................................................
......................................................................
...................................................................
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Pompownia n ,,Powstańców Śląskich” ....................................................................
Pompownia „Dębieńsko
........................................................................
2. Służby Zamawiającego, określone w załączonym ,,Schemacie Organizacyjnym”
zobowiązane są do współdziałania z odpowiednimi służbami specjalistycznymi
Wykonawcy oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót.
§ 6.
Używanie, w uzasadnionych przypadkach, przez Wykonawcę przy realizacji robót będących
przedmiotem zawartej umowy maszyn i innych urządzeń będących własnością Centralnego
Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi będzie podlegało odrębnym ustaleniom.
§ 7.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe
z niewłaściwego użytkowania przez ich pracowników obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu
będącego własnością Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi
§ 8.
1. Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym
i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach...” będą regulowane za
pomocą odrębnych notatek służbowych.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Uzgodnień Szczegółowych Obowiązków
Współpracy przyjmuje do wiadomości i stosowania:
---------------------------------------------------------------------------------------3. Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres ważności zawartej umowy.

KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU
CZOK

WYKONAWCA
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UZGODNIENIA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI
„Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących i remontów
maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego
przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń”
Część II:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz
pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych
Wstęp.
1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy określają szczegółowy podział
obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i
Wykonawcy w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót
przyjętych do realizacji przez Wykonawcę na mocy zawartej umowy zgodnie z § 15
rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
2. Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego
oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy.
3. Przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót zleconych w ramach realizowanej
umowy odbywać się będzie na podstawie zlecenia oraz na warunkach określonych w
umowie.
4. Odbiór wykonanych robót w ramach realizowanej umowy będzie się odbywał z udziałem
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Podstawą odbioru wykonanych robót będzie protokół odbioru.
6. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników
z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz
Wykonawcy.
7. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy(ów), Wykonawca przyjmuje na siebie rolę
głównego Wykonawcy, który odpowiada za całokształt spraw związanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy.
§ 1.
Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:
1. Prawo Geologiczne i Górnicze – Ustawa z dnia 09.06.2011r
2. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane”
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia
wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie kwalifikacji w
zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa
i higieny pracy.
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
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9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwporażeniowej budynków innych obiektów budowlanych
i terenów
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla sprzętu elektrycznego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
Zarządzenie Nr 44/2015 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Centralnego Zakładu
Odwadniania Kopalń w Czeladzi (wraz z aneksami nr 1 i 2) w sprawie czynności
niezbędnych do wykonywania przed przystąpieniem podmiotów do wykonywania pracy
w ruchu zakładu górniczego oraz w określonych przypadkach na terenie zakładu w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac.
Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.
§ 2.

Zamawiający zobowiązany jest:
1. Zapoznać pracowników podmiotów z rejonem prac z zagrożeniami i drogami
ucieczkowymi.
2. Zaznajomić pracowników Wykonawcy z urządzeniami w miejscu pracy oraz pouczyć
o warunkach pracy i istniejących w miejscu pracy zagrożeniach dla zdrowia i życia
ludzkiego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach awaryjnych, z uwzględnieniem
zagrożeń przy wykonywaniu poszczególnych prac a także o zasadach ochrony przed ww.
zagrożeniami.
3. W razie konieczności, umożliwić załodze Wykonawcy korzystanie z markowni
i lampowni, w celu prawidłowej rejestracji pobytu pracowników Wykonawcy na terenie
Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
4. Udostępnić Wykonawcy przedmiot zamówienia, oraz umożliwić wykonywanie prac w
zakresie przewidzianym w przepisach, normach itp. w celu prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
§ 3.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Pracownicy Wykonawcy wykonujący prace w ruchu zakładu górniczego w Oddziale
CZOK zobowiązani są do odbycia przeszkolenia na własny koszt, zgodnie z §5
Zarządzenia KRZG CZOK nr 44/2015 z dnia 21.12.2015 r., w sprawie czynności
niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem podmiotów do wykonywania pracy
w ruchu zakładu górniczego oraz w określonych przypadkach na terenie zakładu w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac, wraz z obowiązującymi
aneksami do niniejszego zarządzenia.
2. Realizacji robót przyjętych do wykonania w ramach zawartej umowy zgodnie
z dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z Prawa Geologicznego
i Górniczego.
3. Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi
niezbędnych technologii oraz instrukcji i przedstawienia ich do zatwierdzenia
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Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego zakładu CZOK w Czeladzi na danym ruchu.
4. Zapewnienia aby nadzór oraz roboty prowadzone na terenie Centralnego Zakładu
Odwadniania Kopalń w Czeladzi wykonywane były przez pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje, o których jest mowa, w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. –
Prawo Geologiczne i Górnicze, rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016
r. oraz spełniających wymagania określone dla osób wykonujących czynności na
stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2011r.
5. Na bieżąco, pisemnego informowania Zamawiającego o osobach sprawujących
kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę
w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi z podaniem:
 nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,
 kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego,
 zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić
do zatwierdzenia KRZ Zamawiającego,
6. Przedstawienia do zatwierdzenia schematu organizacyjnego określającego wzajemną
podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami
prowadzonymi na terenie Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
7. Zapewnienia, w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości
osób dozoru o odpowiednich kwalifikacjach oraz imiennego wyznaczenia pracowników
do sprawowania poszczególnych funkcji tak, aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi
i ruchu Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.
8. Zatrudniania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających
wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty
i czynności. Dopuszczanie do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników
spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty
i czynności, w tym posiadających:
a) wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,
b) aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku
których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy
9. Pouczeniu wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Centralnego Zakładu
Odwadniania Kopalń w Czeladzi o obowiązkach wynikających z ustawy Prawo
Górnicze i Geologiczne oraz wynikających z niego przepisów za pisemnym
potwierdzeniem o przyjęciu do wiadomości, stosowania oraz przestrzegania ww.
obowiązków.
10. Zapoznania pracowników z technologiami i instrukcjami prowadzenia robót objętych
zakresem umowy za pisemnym potwierdzeniem o przyjęciu do wiadomości
i przestrzegania warunków i obowiązków wynikających z powyższych technologii
i instrukcji.
11. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu
górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w Centralnym
Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
12. Zapewnienia zatrudnionym pracownikom odzieży roboczej i ochronnej, sprzętu
i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem realizowanej
umowy.
13. Stosowania, przy realizacji robót przyjętych do wykonania w ramach zawartej umowy,
maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie
Prawo Geologiczne i Górnicze oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30
kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach
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górniczych.
14. Zapewnienia i dostarczenia na własny koszt wszystkich urządzeń, sprzętu i materiałów
niezbędnych dla realizacji zadania w ramach zawartej umowy oraz przedstawienia
Zamawiającemu wymaganych atestów, dopuszczeń i deklaracji zgodności dla ww.
urządzeń, sprzętu i materiałów.
15. Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego
wyznaczone do nadzorowania prowadzonych przez Wykonawcę robót.
§ 4.
1. W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę:
a) stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego
Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie
z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami,
b) stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu,
Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie
zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym
fakcie Zamawiającego - dyspozytora.
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy,
współpracownicy (współpracownik) zobowiązani są do:
a) udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy,
b) powiadomienia bezpośredniego przełożonego Wykonawcy,
c) zabezpieczenie miejsca wypadku.
3. Osoba dozoru Wykonawcy ma obowiązek zgłosić wypadek osobie dozoru zakładu
CZOK, odpowiedzialnej za wykonanie robót i Dyspozytorowi Ruchu Zakładu.
4. W razie nieobecności na miejscu zdarzenia osoby dozoru Wykonawcy o zaistnieniu
wypadku przy pracy, wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia załogi Wykonawcy,
Dyspozytor Ruchu powiadomi osobę dyżurną Wykonawcy.
5. Oględziny miejsca wypadku muszą być przeprowadzone w obecności osoby wyższego
dozoru ruchu i służb BHP Zamawiającego.
6. Ustalenie przyczyn wypadku i okoliczności wypadku prowadzi służba BHP
Wykonawcy.
7. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji
powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy.
8. Do czasu przejęcia dochodzenia przyczyn wypadku przez służby BHP Wykonawcy,
Zamawiający zobowiązany jest zapewnić:
a) niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego,
b) dokonanie wstępnych oględzin miejsca wypadku przez osobę dozoru
Zamawiającego, skierowaną na miejsce przez Dyspozytora Ruchu Zakładu,
c) udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.
9. Za wypadki w pracy, którym ulegli pracownicy Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności.
§ 5.
1. Wykonawca ustanawia koordynatorów robót na poszczególnych pompowniach:
Pompownia ,,Siemianowice”
Pompownia ,,Jan Kanty”
Pompownia ,,Pstrowski”
Pompownia „Szombierki
Pompownia ,,Powstańców Śląskich”
Pompownia „Dębieńsko

........................................................................
........................................................................
........................................................................
………………………………………………
........................................................................
........................................................................
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2. Służby Zamawiającego, określone w załączonym ,,Schemacie Organizacyjnym”
zobowiązane są do współdziałania z odpowiednimi służbami specjalistycznymi
Wykonawcy oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót.
§ 6.
Używanie, w uzasadnionych przypadkach, przez Wykonawcę przy realizacji robót będących
przedmiotem zawartej umowy maszyn i innych urządzeń będących własnością Centralnego
Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi będzie podlegało odrębnym ustaleniom.
§ 7.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe
z niewłaściwego użytkowania przez ich pracowników obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu
będącego własnością Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi
§ 8.
1. Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym
i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach...” będą regulowane za
pomocą odrębnych notatek służbowych.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Uzgodnień Szczegółowych Obowiązków
Współpracy przyjmuje do wiadomości i stosowania:
---------------------------------------------------------------------------------------3. Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres ważności zawartej umowy.
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UZGODNIENIA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI
„Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących i remontów
maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego
przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń”
Część III:
Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów oraz pogotowia awaryjnego dla
sprężarek

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Wstęp.
Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy określają szczegółowy podział
obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i
Wykonawcy w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót
przyjętych do realizacji przez Wykonawcę na mocy zawartej umowy zgodnie z § 15
rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego
oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją
przedmiotu niniejszej umowy.
Przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót zleconych w ramach realizowanej
umowy odbywać się będzie na podstawie zlecenia oraz na warunkach określonych w
umowie.
Odbiór wykonanych robót w ramach realizowanej umowy będzie się odbywał z udziałem
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Podstawą odbioru wykonanych robót będzie protokół odbioru.
Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie
pracowników z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru
Zamawiającego oraz Wykonawcy.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy(ów), Wykonawca przyjmuje na siebie rolę
głównego Wykonawcy, który odpowiada za całokształt spraw związanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy.

§ 1.
Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:
1) Prawo Geologiczne i Górnicze – Ustawa z dnia 09.06.2011r
2) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane”
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia
wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa
i higieny pracy
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8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku.
9) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie
szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów
12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwporażeniowej budynków innych obiektów budowlanych
i terenów
13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla sprzętu elektrycznego
14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
15) Zarządzenie Nr 44/2015 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Centralnego Zakładu
Odwadniania Kopalń w Czeladzi (wraz z aneksami nr 1 i 2) w sprawie czynności
niezbędnych do wykonywania przed przystąpieniem podmiotów do wykonywania pracy
w ruchu zakładu górniczego oraz w określonych przypadkach na terenie zakładu w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac.
16) Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.
§ 2.
Zamawiający zobowiązany jest:
1) Zapoznać pracowników podmiotów z rejonem prac z zagrożeniami i drogami
ucieczkowymi.
2) Zaznajomić pracowników Wykonawcy z urządzeniami w miejscu pracy oraz pouczyć
o warunkach pracy i istniejących w miejscu pracy zagrożeniach dla zdrowia i życia
ludzkiego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach awaryjnych, z uwzględnieniem
zagrożeń przy wykonywaniu poszczególnych prac a także o zasadach ochrony przed
ww. zagrożeniami.
3) W razie konieczności, umożliwić załodze Wykonawcy korzystanie z markowni
i lampowni, w celu prawidłowej rejestracji pobytu pracowników Wykonawcy na
terenie Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
4) Udostępnić Wykonawcy przedmiot zamówienia, oraz umożliwić wykonywanie prac
w zakresie przewidzianym w przepisach, normach itp. w celu prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
§ 3.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Pracownicy Wykonawcy wykonujący prace w ruchu zakładu górniczego w Oddziale
CZOK zobowiązani są do odbycia przeszkolenia na własny koszt, zgodnie z §5
Zarządzenia KRZG CZOK nr 44/2015 z dnia 21.12.2015 r., w sprawie czynności
niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem podmiotów do wykonywania pracy w
ruchu zakładu górniczego oraz w określonych przypadkach na terenie zakładu w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac, wraz z obowiązującymi
aneksami do niniejszego zarządzenia.
2) Realizacji robót przyjętych do wykonania w ramach zawartej umowy zgodnie z
dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z Prawa Geologicznego i
Górniczego.
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3) Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi
niezbędnych technologii oraz instrukcji i przedstawienia ich do zatwierdzenia
Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego zakładu CZOK w Czeladzi na danym ruchu.
4) Zapewnienia aby nadzór oraz roboty prowadzone na terenie Centralnego Zakładu
Odwadniania Kopalń w Czeladzi wykonywane były przez pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje, o których jest mowa, w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. –
Prawo Geologiczne i Górnicze rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada
2016r. oraz spełniających wymagania określone dla osób wykonujących czynności na
stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2011r.
5) Na bieżąco, pisemnego informowania Zamawiającego o osobach sprawujących
kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę
w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi z podaniem:
a) nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,
b) kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego,
c) zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do
zatwierdzenia KRZ Zamawiającego,
6) Przedstawienia do zatwierdzenia schematu organizacyjnego określającego wzajemną
podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami
prowadzonymi na terenie Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
7) Zapewnienia, w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej
ilości osób dozoru o odpowiednich kwalifikacjach oraz imiennego wyznaczenia
pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji tak, aby było zapewnione
bezpieczeństwo ludzi i ruchu Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.
8) Zatrudniania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników
spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty
i czynności. Dopuszczanie do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie
pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego
rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:
a) wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,
b) aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku
których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy
9) Pouczeniu wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Centralnego Zakładu
Odwadniania Kopalń w Czeladzi o obowiązkach wynikających z ustawy Prawo
Górnicze i Geologiczne oraz wynikających z niego przepisów za pisemnym
potwierdzeniem o przyjęciu do wiadomości, stosowania oraz przestrzegania ww.
obowiązków.
10) Zapoznania pracowników z technologiami i instrukcjami prowadzenia robót objętych
zakresem umowy za pisemnym potwierdzeniem o przyjęciu do wiadomości
i przestrzegania warunków i obowiązków wynikających z powyższych technologii
i instrukcji.
11) Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu
górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w Centralnym
Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
12) Zapewnienia zatrudnionym pracownikom odzieży roboczej i ochronnej, sprzętu
i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem realizowanej
umowy.
13) Stosowania, przy realizacji robót przyjętych do wykonania w ramach zawartej umowy,
maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie
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Prawo Geologiczne i Górnicze oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30
kwietnia 2004 r.w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach
górniczych.
14) Zapewnienia i dostarczenia na własny koszt wszystkich urządzeń, sprzętu i materiałów
niezbędnych dla realizacji zadania w ramach zawartej umowy oraz przedstawienia
Zamawiającemu wymaganych atestów, dopuszczeń i deklaracji zgodności dla ww.
urządzeń, sprzętu i materiałów.
15) Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego
wyznaczone do nadzorowania prowadzonych przez Wykonawcę robót.
§ 4.
1. W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę:
a) stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego
Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej
zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie
przepisami,
b) stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu,
Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie
zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym
fakcie Zamawiającego - dyspozytora.
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy,
współpracownicy (współpracownik) zobowiązani są do:
• udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy,
• powiadomienia bezpośredniego przełożonego Wykonawcy,
• zabezpieczenie miejsca wypadku.
3. Osoba dozoru Wykonawcy ma obowiązek zgłosić wypadek osobie dozoru zakładu
CZOK, odpowiedzialnej za wykonanie robót i Dyspozytorowi Ruchu Zakładu.
4. W razie nieobecności na miejscu zdarzenia osoby dozoru Wykonawcy o zaistnieniu
wypadku przy pracy, wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia załogi Wykonawcy,
Dyspozytor Ruchu powiadomi osobę dyżurną Wykonawcy.
5. Oględziny miejsca wypadku muszą być przeprowadzone w obecności osoby wyższego
dozoru ruchu i służb BHP Zamawiającego.
6. Ustalenie przyczyn wypadku i okoliczności wypadku prowadzi służba BHP
Wykonawcy.
7. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji
powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy.
8. Do czasu przejęcia dochodzenia przyczyn wypadku przez służby BHP Wykonawcy,
Zamawiający zobowiązany jest zapewnić:
• niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego,
• dokonanie wstępnych oględzin miejsca wypadku przez osobę dozoru
Zamawiającego, skierowaną na miejsce przez Dyspozytora Ruchu Zakładu,
• udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.
9. Za wypadki w pracy, którym ulegli pracownicy Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności.
§ 5.
1. Wykonawca ustanawia koordynatorów robót na poszczególnych pompowniach:
Pompownia ,,Siemianowice”
........................................................................
Pompownia ,,Jan Kanty”
........................................................................
Pompownia ,,Pstrowski”
........................................................................
Pompownia „Szombierki
………………………………………………
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Pompownia ,,Powstańców Śląskich”
Pompownia „Dębieńsko

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

2. Służby Zamawiającego, określone w załączonym ,,Schemacie Organizacyjnym”
zobowiązane są do współdziałania z odpowiednimi służbami specjalistycznymi
Wykonawcy oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót.
§ 6.
Używanie, w uzasadnionych przypadkach, przez Wykonawcę przy realizacji robót będących
przedmiotem zawartej umowy maszyn i innych urządzeń będących własnością Centralnego
Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi będzie podlegało odrębnym ustaleniom.
§ 7.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe
z niewłaściwego użytkowania przez ich pracowników obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu
będącego własnością Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi
§ 8.
Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym
i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach...” będą regulowane za
pomocą odrębnych notatek służbowych.
5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Uzgodnień Szczegółowych Obowiązków
Współpracy przyjmuje do wiadomości i stosowania:

4.

---------------------------------------------------------------------------------------6. Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres ważności zawartej umowy.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Zapisy dotyczące Aukcji Elektronicznej.
1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w niniejszym postępowaniu przewiduje aukcję elektroniczną.
2. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej:
a) po dokonaniu badania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną
co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu,
b) w toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ofert – zgodnie z pkt 16
SIWZ – w toku aukcji licytowana będzie tylko cena.
Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie
postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed
otwarciem aukcji.
c) w trakcie aukcji każdemu wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony
jego ofercie, aktualna pozycja w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej,
wysokość postąpienia, które wykonawca powinien dokonać w celu złożenia
najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych
kryteriów oceny ofert, czas pozostały do zakończenia aukcji.
d) aukcja trwa dwadzieścia minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie
ostatnich 5 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednego
postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną dziesięciominutową
dogrywkę. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek.
e) gdzie postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 0,1 % ceny
całkowitej ceny brutto, określonej w ofercie ocenionej jako najkorzystniejsza.
3. Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
https://laip-srk.coig.biz/
1. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:
a) Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej zawierające między innymi komplet:
login i hasło (umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego), zostanie przesłane
Wykonawcom za pośrednictwem Portalu Aukcji Publicznych, na adres e-mail
Wykonawcy, wskazany w pkt. 1 oświadczenia rejestracyjnego, stanowiącym
załącznik nr 2 do „Oferta”.
b) Wykonawcy potwierdzą drogą elektroniczną na adres e-mail: gpromny@srk.com.pl
otrzymanie zaproszeń i identyfikatorów.
2. Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji
elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:
a) Szerokopasmowe łącze internetowe,
b) Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows
XP);
c) Stabilne wersje (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki internetowej Internet
Explorer w wersji od 9 do 11. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę
JavaScript oraz zainstalowane darmowe oprogramowanie Java (JRE) – zgodnie z
zaleceniami ze strony dostawcy Java,
d) Ważny podpis elektroniczny zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem wydanym
przez jedno z następujących centr certyfikacji:
• Cencert,
• Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,
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• PWPW,
• Certum
• EuroCert.
e) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego
ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
f) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to
1366x768,
g) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na
stronie https://laip-srk.coig.biz w dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcji
obsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające
z korzystania przez Uczestników z oprogramowania innego niż zalecane.
4. Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym
w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.
5. Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych,
przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od
momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet loginhasło).
6. W przypadku, gdy Wykonawca posiada podpis elektroniczny wystawiony przez
zagraniczne centrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi
wzoru takiego podpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji na portalu Urzędu Zamówień
Publicznych.
4.1. Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
www.uzp.gov.pl
1. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej zawierające między innymi komplet:
login i hasło (umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego), zostanie przesłane
Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Aukcji Elektronicznych, na adres e-mail
Wykonawcy, wskazany w pkt. 1 oświadczenia rejestracyjnego, stanowiącym Załącznik
nr 7 do SIWZ.
2. Wykonawcy potwierdzą drogą elektroniczną na adres e-mail: gpromny@srk.com.pl
otrzymanie zaproszeń i identyfikatorów.
3. Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji
elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:
a) Komputer klasy PC,
b) System operacyjny: Windows lub Linux,
c) Sprawne łącze internetowe,
d) Lista zalecanych przeglądarek internetowych jest dostępna na stronie internetowej
http://aukcje.uzp.gov.pl
e) Urządzenie techniczne oraz oprogramowanie służące do obsługi podpisu
elektronicznego (szczegółowe informacje zawarto w Informacjach podstawowych
umieszczonych na stronie http://aukcje.uzp.gov.pl),
f) Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym
certyfikatem.
4. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez
zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego
podpisu. Zamawiający przekaże wzór ww. podpisu do administratora systemu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem dostępnym na stronie
internetowej http://aukcje.uzp.gov.pl.
6. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu można uzyskać w dni powszednie
w godz. 9.00 – 13.00 pod numerem telefonu +48 22 852 60 80.
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7.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia powstałe w związku
z modyfikacją serwisu przez Urząd Zamówień Publicznych.
UWAGA: Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie nie muszą brać udziału
w aukcji elektronicznej. Mogą zdecydować się na złożenie oferty pisemnej i później nie
zmieniać jej w toku aukcji elektronicznej. W takiej sytuacji ich oferty pisemne będą podlegały
automatycznej ocenie w toku aukcji elektronicznej na równi z ofertami tych Wykonawców,
którzy zdecydują się „poprawić” swoje oferty składając kolejne postąpienia w toku aukcji.
Udział w aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy – z tego powodu Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu nie muszą dysponować podpisem elektronicznym (w takim przypadku
pozbawiają się możliwości składania postąpień w aukcji elektronicznej ofert).
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