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 na :

Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi
Część I: Wymiana zawieszeń lin nośnych w szybie „Staszic” – Pompownia Pstrowski
Część II: Wykonanie skracania lin nośnych wraz z przygotowaniem do kontroli lin
nośnych w zawiesiach – szyb Ewa – Pompownia „Szombierki”
Część III: Wymiana zawieszeń liny nośnej naczyń wyciągowych wlk. 6 – Pompownia
„Dębieńsko”
Część IV: Przygotowanie do kontroli liny nośnej w zawieszeniu górniczego wyciągu
szybowego szybu „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”
Część V: Remont naczyń wyciągowych szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”

Znak sprawy: CZOK/37/16
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1.

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna
Adres Zamawiającego: ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom
Telefon: (32) 289 57 40, 35 13 300
Faks do korespondencji: (32) 35 13 369
Adres strony internetowej: www.srk.com.pl

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi
Część I: Wymiana zawieszeń lin nośnych w szybie „Staszic” – Pompownia
Pstrowski
Część II: Wykonanie skracania lin nośnych wraz z przygotowaniem do kontroli lin
nośnych w zawiesiach – szyb Ewa – Pompownia „Szombierki”
Część III: Wymiana zawieszeń liny nośnej naczyń wyciągowych wlk. 6 –
Pompownia „Dębieńsko”
Część IV: Przygotowanie do kontroli liny nośnej w zawieszeniu górniczego wyciągu
szybowego szybu „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”
Część V: Remont naczyń wyciągowych szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
(CPV): 50.00.00.00-5
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:
Część I od daty zawarcia umowy do dnia 03.08.2016r
Część II od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2016r
Część III od daty zawarcia umowy do dnia 02.10.2016r
Część IV od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2016r
Część V od daty zawarcia umowy do 30.11.2016r.

5.
5.1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj. warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, każdy z warunków określonych w pkt. 5.1.1 do 5.1.4 winien spełniać
co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, warunek określony w pkt. 5.2 winien spełniać każdy z Wykonawców
oddzielnie.
5.3.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

1.

Zamawiający uzna warunek w zakresie dysponowania osobami za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zadania objętego
zamówieniem posiadającymi uprawnienia w zakresie:
− osoby kierownika działu energomechanicznego - 1 osoba dla każdej części
zamówienia
− osoby wyższego dozoru ruchu szybowego - 1 osoba na zmianę w zakresie każdej
części zamówienia
− osoba średniego dozoru ruchu szybowego - 1 osoba na zmianę w zakresie każdej
części zamówienia
− pracowników brygad w zakresie każdej części zamówienia w których składzie
będą osoby w ilości niezbędnej do realizacji zadania z uprawnieniami: cieśli lub
górnika szybowego, rewidenta, spawacza, ślusarza, obsługi wciągarek do transportu
pionowego itp. (świadectwa przedłoży Zamawiającemu przed przystąpieniem do
prac).
UWAGA: stanowiska osoby wyższego i średniego dozoru ruchu szybowego
można łączyć pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów górniczych
związanych z nadzorem nad robotami objętymi przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedną usługą w ramach
jednej umowy polegającą na wymianie zawieszeń lin nośnych dla Części I - IV oraz
remoncie naczyń wyciągowych dla Części V o wartości minimum 30 000,00 zł brutto
w zakresie Części I, II, III, IV, V wraz z dowodami realizacji wszystkich usług ujętych
w wykazie.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych
lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.2
SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia oraz oceny,
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5.
6.
7.

czy stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, obowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy
wykonaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
Spełnienie warunków opisanych powyżej należy potwierdzić poprzez złożenie
stosownych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 SIWZ.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według
formuły: spełnia – nie spełnia.
Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
że Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ
DO OFERTY W CELU OCENY SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

A.

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do druku „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIWZ
Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust.1
ustawy Pzp zgodnie z pkt. 5.1. SIWZ - załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do druku
„OFERTA”.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów (załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d), zobowiązany jest
uzyskać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, które należy dołączyć do
załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d do druku „OFERTA”.
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 2e do druku
„OFERTA”.
Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami niezbędnymi do realizacji
przedmiotu zamówienia oraz o posiadaniu przez te osoby wymaganych kwalifikacji
i uprawnień zgodnie z opisem w pkt. 5.3.1 SIWZ - załącznika nr 3 do druku
„OFERTA”.
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech 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, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z opisem w pkt. 5.3.2 SIWZ załącznik nr 4 do druku „OFERTA”.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
• poświadczenie wystawione przez odbiorcę usług, z tym że
w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 m-ce przed
upływem terminu składania ofert,
• oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa powyżej,
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które należy dołączyć do załącznika nr 4 do druku „OFERTA”.
Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz
którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.
W przypadku udziału podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcyzałącznik nr 5 do druku „OFERTA”.
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
należy złożyć następujące dokumenty:
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Pzp załącznik nr 6 do druku „OFERTA”.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6/sześć miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu dotyczącego
braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy
Pzp należy złożyć następujące dokumenty:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp – załącznik nr 7 do druku „OFERTA”,
albo
Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik
nr 7a do druku „OFERTA”.
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do
oferty :
Wykonawca w druku „OFERTA – załącznik nr 1 do druku SIWZ zobowiązany jest
złożyć zobowiązanie z tytułu gwarancji zgodnie z pkt. III ppkt. 1 załącznika nr 2
do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię wdrożonego i certyfikowanego przez
jednostkę notyfikowaną system zarządzania jakością w przedmiocie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający spełnienie
jednego z wymagań opisanych w pkt. II ppkt. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ (Część V)
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ofercie Oświadczenia –
załącznik nr 8 do druku „OFERTA”, iż nie będzie zatrudniał osób
korzystających z urlopów górniczych albo urlopu dla pracowników zakładu
przeróbki mechanicznej zgodnie z opisem w pkt. III ppkt 5 załącznika nr 2 do
SIWZ.
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Przedłożone dokumenty, o których mowa w pkt. 6 SIWZ muszą potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później jednak
niż w dniu, w którym upłyną termin składania ofert.
7.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.

Zawartość oferty i sposób jej sporządzania musi być zgodny ze wszystkimi
postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
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.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn
i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.
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 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.
Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 10.4.
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. 7.18. SIWZ.
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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 cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny, 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 ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z póżn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
W przypadku polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych
lub ekonomicznych innych podmiotów, podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą 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:
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Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207,
................................................................................................................................................
(nazwa (firma) Wykonawcy)

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

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi
Część I: Wymiana zawieszeń lin nośnych w szybie „Staszic” – Pompownia
Pstrowski
Część II: Wykonanie skracania lin nośnych wraz z przygotowaniem do kontroli lin
nośnych w zawiesiach – szyb Ewa – Pompownia „Szombierki”
Część III: Wymiana zawieszeń liny nośnej naczyń wyciągowych wlk. 6 – Pompownia
„Dębieńsko”
Część IV: Przygotowanie do kontroli liny nośnej w zawieszeniu górniczego wyciągu
szybowego szybu „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”
Część V: Remont naczyń wyciągowych szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”
Znak sprawy: CZOK/37/16
NIE OTWIERAĆ PRZED: ......................................................
(data, godzina)

23.

24.

25.

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
zasad obowiązujących przy składaniu ofert wraz z dokumentem, z którego wynikać
będzie reprezentacja Wykonawcy do składania oświadczeń woli.

8.

SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

NINIEJSZEJ

1.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 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 SIWZ
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 SIWZ bez ujawniania źródła zapytania
i jednocześnie informację taką opublikuje na własnej stronie internetowej.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę specyfikacji w formie uzupełnienia (aneksu) Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści ją na
stronie internetowej. Dokonana zmiana stanie się integralną częścią SIWZ.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazał SIWZ, oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.
Przepis pkt. 8.4 stosuje się odpowiednio.
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych, 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.
Informacji na temat niniejszego postępowania udziela: Hanna Balcarek – Kubicz
tel. 32 35 13 300 wew. 409
Zamawiający informuje, że wszystkie ewentualne wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje faksem z zastrzeżeniem art. 27
ust. 3 ustawy Pzp. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Zamawiający podaje nr faksu: 32 351 33 69
W przypadku pełnomocnictw i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Spółki dokumenty
w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (lub notariusza w przypadku
pełnomocnictw) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie
wzywającym Wykonawcę do uzupełnienia.

9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania z 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 możliwie,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
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.

2.

3.
4.

5.

10.
1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
Cześć I - 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)
Cześć II - 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
Cześć III - 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)
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2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

Cześć IV - 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
Cześć V - 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
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/37/16. Wadium na: Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie
Odwadniania Kopalń w Czeladzi: Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub
Część IV i/lub Część V
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa
w punkcie 10.3 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.
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.
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13.

14.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało 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.

11.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu,
ul. Strzelców Bytomskich 207 – Sekretariat Spółki ( II piętro).

2.

Termin składania ofert upływa dnia 04.05.2016r. o godz. 1000.

3.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie podanym
w pkt 11.2. SIWZ.

12.
1.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT - BADANIE OFERT.
Zamawiający otworzy oferty w dniu 04.05.2016r. o godz. 1100 w siedzibie
Zamawiającego - sala konferencyjna.
Otwarcie ofert jest jawne.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji (jeśli dotyczy)
i warunków płatności zawartych w ofertach.
Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do
Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia
ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
Zamawiający wzywa Wykonawców do uzupełnienia w określonym terminie
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz pełnomocnictw, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawców, w przypadku których zachodzą przesłanki art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.
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.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
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13.
1.

2.

3.

4.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Wykonawca winien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, jednoznaczną, ostateczną
dla całego zadania objętego zamówieniem. Należy podać kwotę netto, podatek od
towarów i usług i kwotę brutto.
W cenie ryczałtowej winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania
zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty
towarzyszące wykonaniu zadania.
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.
Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je
uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty.

14. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT.
Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryterium:
KRYTERIUM I
Cena brutto podana w PLN za wykonanie poszczególnego zadania w zakresie
części I, II, III, IV, V - maksymalnie 95 pkt
KRYTERIUM II
Oferowany okres gwarancji wyrażony w miesiącach - maksymalnie 5 pkt
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 będzie 36 miesięcy, tj. w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę
okresu gwarancji równego lub dłuższego od 36 miesięcy, do obliczenia kryterium zostanie
przyjęta wartość 36 miesięcy.
Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:
okres gwarancji oferty badanej
G = ------------------------------------------------------- x 5 pkt
najdłuższy okres gwarancji spośród ofert
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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.
15.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
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.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4)
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje
określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp (tzn. informacje o wyborze
najkorzystniejszej oferty zgodnie z pkt 15.2. ppkt 1) SIWZ)) na własnej stronie
internetowej, oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.
Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Pzp., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem albo nie krótszym niż 10
dni – jeżeli zostało przesłane pisemnie.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów o których mowa w pkt. 15.5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty i nie
wykluczono żadnego Wykonawcy.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze.
Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieszcza ogłoszenie o udzielonym
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszcza informację
o udzielonym zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz na „Tablicy ogłoszeń”
w swojej siedzibie.
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16.
1.

2.

17.

PODWYKONAWSTWO
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia:
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 w ofercie – Załącznik nr 5 - części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez
Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje
się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, na dzień zgłoszenia
zmiany, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

Środki ochrony prawnej (przepisy art. 179 – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych
dotyczące odwołań i skarg).
1.
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.
2.
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 przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub
zapytania o cenę,
2)
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu,
3)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4)
odrzucenia oferty odwołującego.
5.
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.
6.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7.
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
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Załącznik nr 1 do druku SIWZ
W
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty
określone w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pt.:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I: Wymiana zawieszeń lin nośnych w szybie „Staszic” – Pompownia Pstrowski
Część II: Wykonanie skracania lin nośnych wraz z przygotowaniem do kontroli lin
nośnych w zawiesiach – szyb Ewa – Pompownia „Szombierki”
Część III: Wymiana zawieszeń liny nośnej naczyń wyciągowych wlk. 6 – Pompownia
„Dębieńsko”
Część IV: Przygotowanie do kontroli liny nośnej w zawieszeniu górniczego wyciągu
szybowego szybu „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”
Część V: Remont naczyń wyciągowych szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”
Imię i Nazwisko ..................................................................................................................
zamieszkały ........................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa i adres firmy) .........................................................................
NIP.............................................................
REGON......................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/(nas) firmy oferuję/(my) wykonanie zamówienia
i oświadczam/(y) że :
1.

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

Część III
wynagrodzenie netto...................................zł (słownie netto ………………………)
stawka podatki VAT ………. %
podatek od towarów i usług …………...…zł (słownie:……………………………)
wynagrodzenie brutto: ............................... zł (słownie brutto:……………………..)
Część IV
wynagrodzenie netto...................................zł (słownie netto ………………………)
stawka podatki VAT ………. %
podatek od towarów i usług …………...…zł (słownie:……………………………)
wynagrodzenie brutto: ............................... zł (słownie brutto:……………………..)
Część V
wynagrodzenie netto...................................zł (słownie netto ………………………)
stawka podatki VAT ………. %
podatek od towarów i usług …………...…zł (słownie:……………………………)
wynagrodzenie brutto: ............................... zł (słownie brutto:……………………..)
Przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie:
Część I od daty zawarcia umowy do dnia 03.08.2016r
Część II od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2016r
Część III od daty zawarcia umowy do dnia 02.10.2016r
Część IV od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2016r
Część V od daty zawarcia umowy do 30.11.2016r.
3. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie
do 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
przy czym jako dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. 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
Część I : …................... zł, Część II : ….................zł, Część III : ….................... zł
Część IV : ….................zł, Część V : ….................zł
zostało wniesione w dniu................................ w formie ............................................
…......................................................................................................................
8. Zwrotu wadium należy dokonać na konto:..........................................................
9. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres:
Część I: …............. miesięcy, Część II : …............miesięcy, Część III: …..........miesięcy,
Część IV: …...........miesięcy, Część V : …............miesięcy,
na warunkach określonych w projekcie umowy
10. 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.
11. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
12. Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
2.
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13.Wykonawca
informuje
o
numerze
telefonu
…………….…..…
oraz
faxu ……….……… na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie informacje.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczenie Wykonawcy (art. 22 ust. 1 Pzp)
Oświadczenie Wykonawcy (personel)
Doświadczenie Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy (podwykonawca)
Oświadczenie Wykonawcy (art. 24 ust. 1 Pzp)
Lista podmiotów … lub Oświadczenie Wykonawcy
(art. 24 ust.2 pkt. 5 Pzp)
7. Oświadczenie Wykonawcy (urlopy górnicze)
8. Kopia certyfikatu

- załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c,2d.
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7 lub 7a
- załącznik nr 8

* - niepotrzebne skreślić

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do druku „Oferta”

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 44 W ZWIĄZKU Z ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V
Ja/My, niżej podpisani
1.....................................
(Imię i nazwisko)

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

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

Oświadczam/(y), że posiadam/(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 2a do druku „Oferta”

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 44 W ZWIĄZKU Z ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V
Ja/My, niżej podpisani
1.....................................
(Imię i nazwisko)

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

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

1. Oświadczam/(y), że posiadam/(y) wiedzę i doświadczenie.

.................................... dnia.........................
miejscowość

data

.....................................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)

2. Oświadczam/(y), że polegam/(y) na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na
potwierdzenie czego załączam/(y) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania mi/nam do dyspozycji niezbędnych zasobów w tym zakresie na potrzeby
wykonania zamówienia zawarte w załączniku nr 2e do druku „Oferta”.
.................................... dnia.........................
miejscowość

data

.......................................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)

Uwaga!
Wykonawca w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów do wykonania zamówienia w tym
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zakresie podpisuje pkt 1 i pkt 2 oświadczenia. W przypadku samodzielnego spełniania podpisuje tylko
pkt 1 oświadczenia.

Załącznik nr 2b do druku „Oferta”
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 44 W ZWIĄZKU Z ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V

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

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

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

1. Oświadczam/(y), że dysponuję/(my) potencjałem technicznym.
.................................... dnia.........................
miejscowość

data

.......................................................
(czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych

(pieczęć Wykonawcy)

2. Oświadczam/(y), że polegam/(y) na potencjale technicznym innych podmiotów na
potwierdzenie czego załączam/(y) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania mi/nam do dyspozycji niezbędnych zasobów w tym zakresie na potrzeby
wykonania zamówienia zawarte w załączniku nr 2e do druku „Oferta”.
.................................... dnia.........................
miejscowość

data

......................................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)

Uwaga!
Wykonawca w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów do wykonania zamówienia w tym
zakresie podpisuje pkt 1 i pkt 2 oświadczenia. W przypadku samodzielnego spełniania podpisuje tylko pkt
1 oświadczenia.
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Załącznik nr 2c do druku „Oferta”
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 44 W ZWIĄZKU Z ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V

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

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

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

1. Oświadczam/(y), że dysponuję/(my) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
.................................... dnia.........................
miejscowość

data

.......................................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)

2. Oświadczam/(y), że polegam/(y) na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów na potwierdzenie czego załączam/(y) pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do oddania mi/nam do dyspozycji niezbędnych zasobów
w tym zakresie na potrzeby wykonania zamówienia zawarte w załączniku nr 2e do
druku „Oferta”.
.................................... dnia.........................
miejscowość

data

............... ...........................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)

Uwaga!
Wykonawca w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów do wykonania zamówienia w tym
zakresie podpisuje pkt 1 i pkt 2 oświadczenia. W przypadku samodzielnego spełniania podpisuje tylko
pkt 1 oświadczenia.
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Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2d do druku „Oferta”

OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 44 W ZWIĄZKU Z ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V

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

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

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

1. Oświadczam/(y), że znajduję/(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
.................................... dnia.........................
miejscowość

data

............... ...........................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)

2. Oświadczam/(y), polegam/(y) na zasobach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów na potwierdzenie czego załączam/(y) pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania mi/nam do dyspozycji niezbędnych zasobów w tym zakresie
na potrzeby wykonania zamówienia zawarte w załączniku nr 2e do druku „Oferta”.
.................................... dnia.........................
miejscowość

data

............... ...........................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)

Uwaga!
Wykonawca w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów do wykonania zamówienia w tym
zakresie podpisuje pkt 1 i pkt 2 oświadczenia. W przypadku samodzielnego spełniania podpisuje tylko
pkt 1 oświadczenia.
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(nazwa Podmiotu oddającego potencjał
w dyspozycję Wykonawcy)

Załącznik nr 2e do druku „Oferta”

ZOBOWIĄZANIE
PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI
WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
na potrzeby wykonywania zamówienia
UWAGA:
Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych,
2. dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązuję się do oddania niezbędnych zasobów
…………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia,
potencjał finansowy lub ekonomiczny)

do dyspozycji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V
znak sprawy CZOK/37/16
Oświadczam(y), iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

……………… dnia ……………roku.
(miejscowość, data)

………………………………………….
(podpis Podmiotu / osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmioty
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Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3 do druku „Oferta”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V
Ja/ My, niżej podpisani
1...................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam/(y), że na potwierdzenie warunku opisanego w pkt. 5.3.1 SIWZ
dysponuję/(my) osobami zdolnymi do realizacji zadania objętego zamówieniem
posiadającymi uprawnienia:
− osoby kierownika działu energomechanicznego - 1 osoba dla każdej części
zamówienia
− osoby wyższego dozoru ruchu szybowego - 1 osoba na zmianę w zakresie każdej
części zamówienia
− osoba średniego dozoru ruchu szybowego - 1 osoba na zmianę w zakresie każdej
części zamówienia
− pracowników brygad w zakresie każdej części zamówienia w których składzie
będą osoby w ilości niezbędnej do realizacji zadania z uprawnieniami: cieśli lub
górnika szybowego, rewidenta, spawacza, ślusarza, obsługi wciągarek do transportu
pionowego itp. (świadectwa przedłoży Zamawiającemu przed przystąpieniem do
prac).
UWAGA: stanowiska osoby wyższego i średniego dozoru ruchu szybowego można
łączyć pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów górniczych związanych
z nadzorem nad robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

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

Załącznik nr 4 do druku „Oferta”
Pieczęć Wykonawcy

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V

Oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonujemy następujące główne usługi :
Lp.
I

Nazwa Odbiorcy

Przedmiot usług

Całkowita wartość
brutto (zł)

Data realizacji
od dzień/m-c/rok
do dzień/m-c/rok

Wykonane lub wykonywane usługi, w tym minimum jedną usługę zgodnie z opisem zawartym
w SIWZ

na potwierdzenie, warunku opisanego w pkt. 5.3.2 SIWZ czy zamówienia
wyszczególnione powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie załączam/y
............ szt. poświadczeń.

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do druku „Oferta”
Pieczęć Wykonawcy

W

OŚWIADCZENIE
O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V

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

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

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

I.

Oświadczam/y, że
zamierzam/y powierzyć podwykonawcy wykonanie części
zamówienia w niżej wymienionym zakresie:
1.
……………………………………………………
2.
……………………………………………………
3.
……………………………………………………

lub
II.

Wykaz firm – nazwy podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
1.
……………………………………………………
2.
……………………………………………………
3.
……………………………………………………

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

Załącznik nr 6 do druku „Oferta”
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 24 UST. 1 W ZWIĄZKU Z ART. 26 UST. 2a
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V

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

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

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

Oświadczam/(y), że nie podlegam/(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

Załącznik nr 7 do druku „Oferta”
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 26 UST. 2d USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V

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

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

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Niniejszym składam/(y) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.

…………………

2.

…………………

3.

…………………

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

30

Załącznik nr 7a do druku „Oferta”

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 26 UST. 2d USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V

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

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

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

Oświadczam/(y), że reprezentowany przeze mnie/(nas) Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 8 do druku „Oferta”
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(Ustawa z dnia 22 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 - 2015
oraz niektórych innych ustaw)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V

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

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

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Oświadczamy, że zgodnie z art. 11a ust. 4. pkt. 1) Ustawy z dnia 22 stycznia 2015r.
o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 - 2015
oraz niektórych innych ustaw, nie zatrudniamy do robót pod ziemią osób
korzystających z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu przeróbki
mechanicznej węgla pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
czytelny 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:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I: Wymiana zawieszeń lin nośnych w szybie „Staszic” – Pompownia Pstrowski
Część II: Wykonanie skracania lin nośnych wraz z przygotowaniem do kontroli lin
nośnych w zawiesiach – szyb Ewa – Pompownia „Szombierki”
Część III: Wymiana zawieszeń liny nośnej naczyń wyciągowych wlk. 6 – Pompownia
„Dębieńsko”
Część IV: Przygotowanie do kontroli liny nośnej w zawieszeniu górniczego wyciągu
szybowego szybu „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”
Część V: Remont naczyń wyciągowych szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Część I „Wymiana zawieszeń lin nośnych w szybie „Staszic” – Pompownia „Pstrowski”
1. Charakterystyka szybu oraz górniczego wyciągu szybowego szybu „Staszic”:
Lokalizacja obiektu:
Szyb „Staszic” zlokalizowany jest na terenie Ruchu II Pompownie Stacjonarne – Pompownia
„Pstrowski” Oddziału Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń na terenie miasta Zabrze przy
ul. Szybowej 2.

Dane techniczne:
− Typ – jednoprzedziałowy, wdechowy
− Udostępnione poziomy - poz. 250m, poz. 380m, poz. 575m.
− Maszyna wyciągowa
• wytwórca Huta Zabrze, SSW typu K 5000
• rok budowy 1929 r.
• napęd maszyny wyciągowej:
a) dwa silniki o mocy 2x525 kM (max. 2x 825 kM)
• rodzaj nośnika liny:
a) koło pędne jednolinowe
b) wykładzina skóra
c) średnica 5000 mm
• maksymalna prędkość:
a) jazda ludzi 4 m/s
b) transport materiałów 4 m/s
• urządzenia hamulcowe (hamulec manewrowy i bezpieczeństwa)
a) ciśnienie minimalne 0,42 Mpa
b) ciśnienie maksymalne 0,45 Mpa
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−

−

−

−

−
−
−

−
−

c) ciśnienie wstępne 0,21 Mpa
d) masa obciążnika hamulca bezpieczeństwa 950 kg
e) typ napędu hamulca S.S.W.
f) typ regulatora ciśnienia IVERSEN
g) materiał wykładziny – Binolex
Liny nośne
• ilość lin 1 szt.
• długość robocza – 750 m
• lina stalowa, ocynkowana, współzwita, prawa o średnicy 44 mm.
Liny wyrównawcze
• ilość lin –1 szt.
• całkowita długość liny – 660m
• rodzaj liny : płaska, stalowa – 136 x 26 mm
Szyb
• od zrębu do poz. 270,62 - Ø 4m
• od poz. 270,62 do dna szybu Ø 5m
• obudowa szybu: cegła, beton, tubingi
• prowadniki – dębowe 160 x 140 [mm]
• dźwigary główne – ceownik 300 i 340 mm
• wolna droga przejazdu w rząpiu: nadsiębierna – 10,158 , podsiębierna – 8,813m
Wieża wyciągowa
• rodzaj – stalowa, jednozastrzałowa
• rok budowy – 1903 r., przebudowa – 1929r
• wolna droga przejazdu: nadsiębierna – 5,38m, podsiębierna – 7,825m
• średnica kół linowych – Ø 5000mm
Naczynia wyciągowe
• strona nadsiębierna - skip o ładowności 50 kN,
• strona podsiębierna – klatka 3 piętrowa
Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych z zaciskiem liny - wielkość – W4
Zawieszenia lin wyrównawczych - wielkość 2
Prowadzenie naczyń - prowadzenie naczyń sztywne, dwustronne, czołowe
Parametry ruchu:
• Prędkość :
V = 4,0 m/s,
• Obciążenie :
Ql = 1,8 Mg
Qm = 2,97 Mg

2. Wymiana zawieszeń lin nośnych w szybie „Staszic” – Pompownia „Pstrowski”
2.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podnoszenia nadwagi przy wykorzystaniu
silnika maszyny wyciągowej.
2.2. Na wykonanie wymiany zawieszeń Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
szczegółowej technologii, uwzględniającej obowiązujące w tym zakresie przepisy
i warunki dopuszczeniowe zastosowanych urządzeń do w/w prac oraz uzyskania jej
zatwierdzenia przez KRZG Oddziału CZOK.
2.3. W technologii należy uwzględnić:
2.3.1 Wykonywanie prac przez wykorzystanie urządzenia do podnoszenia nadwagi
posiadające dopuszczenie WUG.
2.3.2 Transport i ustawienie urządzeń do wymiany 2 kpl. zawieszeń jednolinowych
nośnych naczyń wyciągowych wlk.4 wraz z trzonami głównymi w górniczym
wyciągu szybowym szybu „Staszic”.
2.3.3 Przygotowanie urządzeń i osprzętu do wymiany zawieszeń.
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2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11

Przygotowanie szybu do wymiany zawieszeń.
Posadowienie naczyń wyciągowych.
Demontaż zawieszeń.
Montaż zawieszeń lin nośnych naczyń wyciągowych wraz z konserwacją
wszystkich połączeń przegubowych, sercówek i lin w zawieszeniach oraz kieszeni
trzonów głównych.
Wykonanie niezbędnych skróceń liny nośnej.
Wszelkie prace związane z wymianą zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych za
wyjątkiem obsługi maszyny wyciągowej i obsługi sygnalizacji szybowej.
Demontaż urządzeń i osprzętu po wymianie.
Przygotowanie szybu do ruchu (tj. przeprowadzenie jazd próbnych, kontrola
zawieszeń).

3.Uwarunkowania organizacyjno – techniczne.
3.1. Na wykonanie wymiany zawieszeń Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
szczegółowej technologii, uwzględniającej obowiązujące w tym zakresie przepisy
i warunki dopuszczeniowe zastosowanych urządzeń do w/w prac oraz uzyskania jej
zatwierdzenia przez Z-cę KRZG ds. Ruchu II Pompownie Stacjonarne.
3.2. Wszystkie urządzenia, sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadania będącego
przedmiotem przetargu zapewnia Wykonawca w ramach zawartej umowy.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty oraz inne wymagane przepisami
dokumenty na główne urządzenia (dopuszczenie WUG dla urządzenia służącego do
podnoszenia nadwagi) i materiały użyte do realizacji zadania.
3.4. Zamawiający nie umożliwia korzystania z pomieszczeń sanitarnych i łaźni.
3.5. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram prac przy
realizacji umowy uwzględniający przerwy w ruchu wyciągu szybowego szybu
„Staszic”.
3.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i zapewni ochronę
przedmiotu realizacji umowy do momentu protokolarnego jego przekazania po
wykonaniu wszystkich sprawdzeń i prób funkcjonalnych, potwierdzonych
protokołami.
3.7. Warunkiem prowadzenia prac jest prowadzenie ich zgodnie z postanowieniami
ujętymi w następujących aktach prawnych:
a) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
w sprawie ogólnych przepisów BHP ( Dz. U. Nr 129/97, poz. 844),
b) rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139 poz.1169 z dnia
28.06.2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami,
c) odrębne przepisy i Polskie Normy
3.8. Przewiduje się udostępnienie obiektu w celu prowadzenia prac na I, II lub III zmianie
w dni robocze.
3.9. Po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół z odbioru
końcowego podpisany przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego,
który będzie podstawą do wystawienia końcowej faktury za wykonaną usługę.
3.10. Wykonawca powinien zatrudniać pracowników o kwalifikacjach i doświadczeniu
umożliwiającym wykonanie zadania tj. ślusarzy, cieśli szybowych, spawaczy itp.
(dołączyć świadectwa, uprawnienia). Osoby dozoru Wykonawcy nadzorujące prace
związane z realizacją w/w prac, muszą posiadać stosowne uprawnienia zgodne
z wymogami przepisów oraz stwierdzenie kwalifikacji przez organ nadzoru
górniczego (osoby dozoru średniego i wyższego o specjalności szybowej, KDEM).
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3.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym, organami
nadzoru górniczego oraz organami kontrolnymi za ewentualne skutki powstałe
w wyniku zaniedbania lub naruszenia postanowień obowiązujących przepisów
oraz zarządzeń i instrukcji obowiązujących w zakładzie CZOK w trakcie
prowadzenia prac będących przedmiotem przetargu.
3.12. Wykonawca powinien udokumentować posiadane doświadczenie zawodowe
dołączając wykaz ważniejszych prac wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że usługi te zostały wykonywane należycie.
3.13. Przed rozpoczęciem robót w opracowanej technologii Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu wykaz urządzeń niezbędnych do realizacji w/w robót oraz kopie
dopuszczeń i certyfikatów.
3.14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny górniczego wyciągu
szybowego szybu „Staszic” a w szczególności: wieżę szybową wraz z kołami
linowymi, naczynia wyciągowe wraz z zawiesiami, liny nośne i wyrównawcze,
zbrojenie szybowe, kable energetyczne i sygnalizacyjne, rurociągi zabudowane
w szybie itd. na czas prowadzenia robót związanych z wymianą zawieszeń nośnych
naczyń wyciągowych.
3.15. Zawieszenia do wymiany dostarcza Zamawiający.
Część II
Wykonanie skracania lin nośnych wraz z przygotowaniem do kontroli lin nośnych
w zawiesiach – szyb Ewa - Pompownia „Szombierki”
1. Charakterystyka szybu oraz górniczego wyciągu szybowego szyb „Ewa”:
Lokalizacja obiektu:
Szyb „Ewa” zlokalizowany jest na terenie Pompowni Szombierki Oddziału Centralny
Zakład Odwadniania Kopalń na terenie miasta Bytom przy ul. Zabrzańskiej 7.
Dane techniczne:
− Typ - jednoprzedziałowy
− Udostępnione poziomy - poz. 340m, poz. 510m, poz. 630m, poz. 790m.
− Maszyna wyciągowa
• wytwórca Zakład C.K.D. Praga typu K 6000
• rok budowy 1969 r.
• napęd maszyny wyciągowej:
a) dwa silniki o mocy 2x1300 kV
• rodzaj nośnika liny:
a) koło pędne dwulinowe
b) wykładzina Modar R-3Mz
c) średnica 6000 mm
d) odstęp miedzy linami 550 mm
• maksymalna prędkość:
a) jazda ludzi 6 m/s
b) transport materiałów 6 m/s
• urządzenia hamulcowe (podwójny zespolony hamulec manewrowy
i bezpieczeństwa)
a) ciśnienie minimalne 0,4 Mpa
b) ciśnienie maksymalne 0,6 Mpa
c) ciśnienie wstępne 0,26 Mpa
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−

−

−

−

−
−
−

−
−

d) masa obciążnika hamulca bezpieczeństwa 2 x 1187 kg
e) typ napędu hamulca RB 55
f) typ regulatora ciśnienia IVERSEN – 2 szt.
g) materiał wykładziny i szczęk – Binolex – stal
Liny nośne
• ilość lin 2 szt.
• długość robocza – 970m + 996m
• liny stalowe o średnicy 52 mm.
Liny wyrównawcze
• ilość lin – 2 szt.
• całkowita długość liny – 858m
• rodzaj liny – SAG 11,5 – 153 x 29 / 6x16
Szyb
• od zrębu do poz. 355,5m kształt beczkowaty (4710x5020 [mm] – cegła)
• od poz. 355,5m do poz. 530,6 – Ø 6000mm (cegła )
• od poz. 530,6m do poz. 837,8m – Ø 5500 (betonit )
• prowadniki – 140 x 180 [mm]
• dźwigary główne – ceownik 300mm
• wolna droga przejazdu w rząpiu – 20,87m
Wieża wyciągowa
• rodzaj – stalowa jednozastrzałowa
• rok budowy – 1969 r.
• wolna droga przejazdu 20,30m
• średnica kół linowych – Ø 5000mm
Naczynia wyciągowe - skip z dwoma piętrami nad skipem o ładowności 12,5 Mg
Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych z zaciskiem liny - wielkość – W5
Zawieszenia lin wyrównawczych - typu SADEX- klinowe wielkość 3
Prowadzenie naczyń - prowadzenie naczyń sztywne, dwustronne, czołowe
z prowadników stalowych.
Parametry ruchu:
• Prędkość:
V = 6,0 m/s,
• Obciążenie:
Ql = 6,0 Mg
Qm = 6,0 Mg

2. Wykonanie skracania lin nośnych wraz z przygotowaniem do kontroli lin nośnych
w zawiesiach – szyb Ewa - Pompownia „Szombierki”
2.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podnoszenia nadwagi przy wykorzystaniu
silnika maszyny wyciągowej.
2.2. Na wykonanie skracania lin nośnych zabudowanych w szybie „Ewa” wraz
z przygotowaniem do kontroli końcówek lin nośnych w zawieszeniach Wykonawca
zobowiązany jest do opracowania szczegółowej technologii, uwzględniającej
obowiązujące w tym zakresie przepisy i warunki dopuszczeniowe zastosowanych
urządzeń do w/w prac oraz uzyskania jej zatwierdzenia przez KRZG Oddziału CZOK.
2.3. W technologii uwzględnić wykonywanie prac przez wykorzystanie urządzenia do
podnoszenia nadwagi posiadające dopuszczenie WUG lub ocenę wyrobu wydaną
przez jednostkę posiadającą wymaganą akredytację.
2.4. Zakres rzeczowy:
2.4.1 Wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych, transportu, zabudowy oraz
przygotowania urządzeń i osprzętu do wykonania skrócenia oraz kontroli lin
nośnych w zawieszeniach.
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2.4.2 Wszystkie prace winny być wykonane ściśle według zaleceń określonych w DTR
producenta zawieszeń, ze szczególnym uwzględnieniem warunków mocowania lin
nośnych w zawieszeniu.
2.4.3 Przygotowanie szybu do realizacji zadania a w szczególności: posadzenie naczyń
wyciągowych, zabudowa sań prowadniczych itp.
2.4.4 Prace związane z realizacją zadania obejmują między innymi: uwolnienie lin
nośnych, przygotowanie do badania oraz konserwacja elementów zawieszenia.
Wszystkie prace winny być wykonane ściśle według zaleceń określonych w DTR
producenta zawieszeń, ze szczególnym uwzględnieniem warunków mocowania lin
nośnych w zawieszeniu.
2.4.5 Wykonanie korekty długości lin nośnych przed jej skracaniem.
2.4.6 Wykonanie wszelkich prac związanych z przedmiotem zadania za wyjątkiem
obsługi stanowisk – maszynista wyciągowy i sygnalista obsługi szybu „Ewa”.
2.4.7 Demontaż urządzeń i osprzętu po wykonaniu zakresu robót.
2.4.8 Przygotowanie szybu do ruchu (tj. przeprowadzenie jazd próbnych, kontrola
zawieszeń ).
3. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne.
3.1. Wszystkie urządzenia, sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadania będącego
przedmiotem przetargu zapewnia Wykonawca w ramach zawartej umowy.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane przepisami dokumenty na
główne urządzenia wykorzystywane do realizacji zadania i materiały użyte do
realizacji zadania.
3.3. Zamawiający udostępni Wykonawcy: dźwigary stosowane do podsadzania naczyń,
energię elektryczną, obciążenia do wykonania jazd próbnych.
3.4. Zamawiający posiada instalację sprężonego powietrza w rejonie zrębu szyb „Ewa ”.
3.5. Zamawiający nie umożliwi korzystania z pomieszczeń sanitarnych i łaźni.
3.6. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram prac przy
realizacji umowy uwzględniający przerwy w ruchu wyciągu szybowego szybu
„Ewa”.
3.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i zapewni ochronę
przedmiotu realizacji umowy do momentu protokolarnego jego przekazania po
wykonaniu wszystkich sprawdzeń i prób funkcjonalnych, potwierdzonych
protokołami.
3.8. Warunkiem prowadzenia prac jest prowadzenie ich zgodnie z postanowieniami
ujętymi w następujących aktach prawnych:
a) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
w sprawie ogólnych przepisów BHP ( Dz. U. Nr 129/97, poz. 844),
b) rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139
poz.1169 z dnia 28.06.2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami,
c) odrębne przepisy i Polskie Normy.
3.9. Przewiduje się udostępnienie obiektu w celu prowadzenia prac na I, II zmianie
w dni robocze z koniecznością wykonania przejazdu załogi w celu wymiany
obsługi pompowni głównego odwadniania.
3.10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym, organami
nadzoru górniczego oraz organami kontrolnymi za ewentualne skutki powstałe
w wyniku zaniedbania lub naruszenia postanowień obowiązujących przepisów
oraz zarządzeń i instrukcji obowiązujących w zakładzie CZOK w trakcie
prowadzenia prac będących przedmiotem przetargu.
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3.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny górniczego wyciągu
szybowego szybu „Ewa” a w szczególności: wieżę szybową wraz z kołami
linowymi, naczynia wyciągowe wraz z zawiesiami, linę nośną i wyrównawczą,
zbrojenie szybowe, kable energetyczne i sygnalizacyjne, rurociągi zabudowane
w szybie itd. na czas prowadzenia robót.
3.12. Wykonawca wykonując prace związane z wykonaniem przedmiotowego
zamówienia, zobowiązany jest wykonać je zgodnie z obowiązującymi aktualnie
przepisami i normami. Jednocześnie Wykonawca winien spełnić warunki określone
w Poleceniu Służbowym 2/2009 z dnia 29 maja 2009r. KDEM Zakładu „CZOK”
zobowiązujące Wykonawcę do stosowania podczas prowadzenia prac szybowych
związanych ze skracaniem lin nośnych oraz kontrolą lin nośnych w zawieszeniach:
a) urządzeń
zapewniających
akceptowalny
poziom
bezpieczeństwa
prowadzenia prac w odniesieniu do skutków, jakie mogą wystąpić podczas
awarii urządzenia,
b) urządzeń, które powinna cechować zdolność do wykonywania ruchów
manewrowych oraz możliwość wywołania niezależnego hamowania
bezpieczeństwa,
c) zestawów remontowych do prac szybowych, których konstrukcja posiada
cechy zestawu remontowego do prac szybowych przeznaczonych
do wymiany lin nośnych górniczych wyciągów szybowych, wyłącznie
do okresowego odciążania elementów górniczych wyciągów szybowych,
w tym również podczas prowadzenia prac szybowych związanych ze
skracanie oraz kontrola lin nośnych w zawieszeniach,
d) zestawów remontowych do prowadzenia robót szybowych spełniających
wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 roku,
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.
Część III
Wymiana zawieszeń liny nośnej naczyń wyciągowych wlk. 6 – Pompownia „Dębieńsko”
1.Opis przedmiotu zamówienia.
Lokalizacja obiektu:
Szyb „Jan III” zlokalizowany jest na terenie Ruchu II Pompownie Stacjonarne – Pompownia
„Dębieńsko” Oddziału Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń na terenie miasta
Czerwionka-Leszczyny przy ul. 3 maja 44.

Dane techniczne szybu i wyciągu szybowego szybu „Jan III”:
− Przeznaczenie:
Wyciąg szybowy szybu „Jan III”: dwunaczyniowy, klatkowy, przeznaczony do jazdy
ludzi, i transportu materiałów.
− Szyb, wieża wyciągowa.
Szyb „Jan III” jest szybem pionowym, wdechowym, jednoprzedziałowym. Średnica szybu
wynosi od 5,1 m do 5,77 m, głębokość: 690 m + 20 m do sztucznego dna. Obudowa szybu:
murowa. Prowadzenie naczyń: sztywne, dwustronne, czołowe. Zbrojenie szybu: prowadniki
stalowe, dźwigary główne stalowe 162x100. Wloty szybowe zabezpieczone wrotami
szybowymi skrzydłowymi, uruchamianymi ręcznie.
− Wieża stalowa, jednozastrzałowa, średnica kół linowych: 6000 mm.
− Maszyna wyciągowa.
Maszyna wyciągowa typu K-6000/1600 produkcji ZUT „Zgoda” Świętochłowice,
usytuowana obok szybu, na powierzchni, napędzana silnikiem elektrycznym prądu stałego
o mocy 1600 kW. Maszyna wyciągowa posiada koło pędne jednolinowe z wykładziną
Modar o średnicy 6000 mm. Układ hamulcowy powietrzno-ciężarowy.
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− Maksymalne prędkość jazdy przy:
• jeździe ludzi: 6,0 m/s
• transporcie materiałów:
10,0 m/s.
− Naczynia wyciągowe i zawieszenia.
• Dwie klatki 4 piętrowe wyposażone w prowadnice ślizgowe i toczne.
• Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych z zaciskiem liny wielkość 6.
• Zawieszenia klinowe liny wyrównawczej płaskiej stalowo-gumowej produkcji Sadex
Sp. z o. o. wielkość 5.
− Liny wyciągowe.
• Jedna lina nośna okrągła, o średnicy 62 mm.
• Jedna lina wyrównawcza płaska, stalowo-gumowa typu „SAG” szer x gr.: 188 x 35
mm.
2. Zakres prac.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Opracowanie technologii i Projektu organizacji robót.
Wykonanie
niezbędnych
prac
przygotowawczych,
transport,
zabudowa
i przygotowanie urządzeń i osprzętu do wymiany zawieszeń liny nośnej naczyń
wyciągowych .
Wykonanie wszelkich prace związanych z przedmiotem zadania za wyjątkiem obsługi
maszyny wyciągowej i sygnalizacji szybu Jan III.
Demontaż urządzeń i osprzętu po wykonaniu zakresu robót.
Przygotowanie szybu do oddania do ruchu (tj. przeprowadzenie jazd próbnych).

3. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości podnoszenia nadwagi przy wykorzystaniu
silnika maszyny wyciągowej.
Zamawiający udostępni Wykonawcy:
a) dźwigary stosowane do podsadzania naczyń,
b) energię elektryczną,
c) obciążenia do wykonania jazd próbnych,
d) szyb wraz z obsługą na czas wykonywania prac: maszynistą wyciągowym,
sygnalistą szybowym.
Zamawiający nie posiada instalacji sprężonego powietrza w rejonie szybu „Jan III”.
Wszystkie pozostałe materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu
umowy dostarcza Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szczegółowej technologii wykonania
skracania liny w szybie Jan III wraz z przygotowaniem do wymiany zawieszeń liny
nośnej naczyń wyciągowych, uwzględniającej obowiązujące w tym zakresie przepisy
oraz uzyskania jej zatwierdzenia przez KRZG Zakładu CZOK na zasadach
obowiązujących w ruchu zakładu górniczego CZOK. Technologia będzie częścią
składową Projektu organizacji robót.
Wykonawca wykonując prace związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia,
zobowiązany jest wykonać je zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami
i normami.
Jednocześnie Wykonawca winien spełnić warunki określone w Poleceniu Służbowym
2/2009 z dnia 29 maja 2009 r. KDEM Zakładu „CZOK” zobowiązujące Wykonawcę
do stosowania podczas prowadzenia prac szybowych związanych z wymianą
zawieszeń lin nośnych naczyń wyciągowych:
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•

urządzeń zapewniających akceptowalny poziom bezpieczeństwa prowadzenia
prac w odniesieniu do skutków, jakie mogą wystąpić podczas awarii
urządzenia,
• urządzeń, które powinna cechować zdolność do wykonywania ruchów
manewrowych
oraz
możliwość wywołania niezależnego
hamowania
bezpieczeństwa,
• zestawów remontowych do prac szybowych, których konstrukcja posiada cechy
zestawu remontowego do prac szybowych przeznaczonych do wymiany
zawieszeń, lin nośnych górniczych wyciągów szybowych, wyłącznie do
okresowego odciążania elementów górniczych wyciągów szybowych, w tym
również podczas prowadzenia prac szybowych związanych z wymianą zawieszeń
lin nośnych naczyń wyciągowych,
• zestawów remontowych do prowadzenia robót szybowych spełniających
wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 roku,
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.
3.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym, organami nadzoru
górniczego oraz organami kontrolnymi za ewentualne skutki powstałe w wyniku
zaniedbania lub rażące naruszenia postanowień obowiązujących przepisów oraz zarządzeń
i instrukcji obowiązujących w zakładzie CZOK w trakcie prowadzenia prac będących
przedmiotem zamówienia.
Część IV
Przygotowanie do kontroli liny nośnej w zawieszeniu górniczego wyciągu szybowego
szybu „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Lokalizacja obiektu:
Szyb „Kolejowy I” zlokalizowany jest na terenie Ruchu II Pompownie Stacjonarne
– pompownia „Siemianowice” Oddziału Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń na terenie
miasta Chorzów przy ul. Wiejskiej 3.
Dane techniczne szybu „Kolejowy I” i wyciągu szybowego.
− Szyb wdechowy jednoprzedziałowy.
− Obudowa szybu: - od zrębu do poz. 630 m cegła i betonit
− Przekrój tarczy szybu: - od zrębu do 362m beczkowy, od poz.362 do rząpia okrągły
o średnicy 4,8m
− Głębokość od zrębu do dna szybu: - 672,0 m.
− Czynne poziomy: - zrąb, 321m, 630m,
− Od poziomu zrębu do rząpia szybu zabudowany jest przedział drabinowy.
− W szybie zabudowane są rurociągi ppoż., sprężonego powietrza, głównego odwadniania
oraz kable energetyczne, sygnalizacyjne i teletechniczne.
− Maszyna wyciągowa:
Maszyna wyciągowa z napędem elektrycznym zainstalowana na powierzchni K-6000
produkcji CKD Praha z napędem bezpośrednim – silnik prądu stałego na napięcie 6000V,
mocy 1620 kW. Maszyna wyposażona jest we wskaźnik głębokości oraz rejestrator
AR2c. Nośnik liny stanowi koło pędne o średnicy 6000 mm z wykładziną typu „Modar”
R3Mz. Maszyna wyposażona jest w hamulec manewrowy i bezpieczeństwa.
− Szybowa wieża wyciągowa: wieża stalowa jednozastrzałowa zbudowana w 1958 r.
− Lina nośna: lina stalowa kompaktowa o średnicy 56 mm i konstrukcji 56,0 6xK36
WS+FC wg PN-EN 12385-6.
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− Lina wyrównawcza: lina płaska stalowo-gumowa typu ZEP o wymiarach 184x35.
− Naczynia wyciągowe: naczynia wyciągowe stanowią 2 dwupiętrowe skipoklatki
z zawieszeniami jedno-linowymi Wlk. 5 typu SADEX-A.
− Prowadzenie naczyń: prowadzenie naczyń sztywne, dwustronne, czołowe z
prowadników stalowych.
− Parametry ruchu:
Prędkość: Vm = 4,0 m/s,
Obciążenie: Qjl = 1,98 Mg
Qm = 5,4 Mg
2. Zakres prac.
2.1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości podnoszenia nadwagi przy wykorzystaniu
silnika maszyny wyciągowej.
2.2. Celem wykonania wymiany zawieszeń Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
szczegółowej technologii, uwzględniającej obowiązujące w tym zakresie przepisy
i warunki dopuszczeniowe zastosowanych urządzeń do w/w prac oraz uzyskania jej
zatwierdzenia przez KRZG Oddziału CZOK.
2.3. W technologii należy uwzględnić:
2.3.1
Transport i ustawienie urządzeń do kontroli liny nośnej w zawieszeniu
w górniczym wyciągu szybowym szybu „Kolejowy I”.
2.3.2
Przygotowanie urządzeń i osprzętu do kontroli liny nośnej w zawieszeniu.
2.3.3
Przygotowanie szybu do kontroli liny nośnej w zawieszeniu.
2.3.4
Posadowienie naczyń wyciągowych.
2.3.5
Demontaż zawieszeń.
2.3.6
Kontrola liny nośnej w zawieszeniu wraz z konserwacją wszystkich połączeń
przegubowych, sercówek oraz kieszeni trzonów głównych. Wszystkie prace
winny być wykonane ściśle według zaleceń określonych w DTR producenta
zawieszeń, ze szczególnym uwzględnieniem warunków mocowania liny nośnej
w zawieszeniu
2.3.7
Wykonanie niezbędnych skróceń liny nośnej.
2.3.8
Wszelkie prace związane z kontrolą liny nośnej w zawieszeniu za wyjątkiem
obsługi maszyny wyciągowej i obsługi sygnalizacji szybowej.
2.3.9
Demontaż urządzeń i osprzętu po kontroli.
2.3.10 Przygotowanie szybu do oddania do ruchu.
2.3.11 Przeprowadzenie jazd próbnych.
3. Uwarunkowania organizacyjno – techniczne.
3.1. Wszystkie urządzenia, sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadania będącego
przedmiotem przetargu zapewnia Wykonawca w ramach zawartej umowy.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane przepisami dokumenty
i materiały użyte do realizacji zadania.
3.3. Zamawiający umożliwia skorzystanie z pomieszczeń sanitarnych i łaźni na pompowni
„Siemianowice”
3.4. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram prac przy
realizacji umowy uwzględniający przerwy w ruchu wyciągu szybowego szybu
„Kolejowy I”.
3.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i zapewni ochronę przedmiotu
realizacji umowy do momentu protokolarnego jego przekazania po wykonaniu
wszystkich sprawdzeń i prób funkcjonalnych, potwierdzonych protokołami.
3.6. Warunkiem prowadzenia prac jest prowadzenie ich zgodnie z postanowieniami
ujętymi w następujących aktach prawnych:
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a) Prawo Geologiczne i Górnicze wraz z aktami wykonawczymi
b) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie
ogólnych przepisów BHP ( Dz. U. Nr 129/97,poz.844),
c) rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139 poz.1169 z dnia 28.06.2002
r.) wraz z późniejszymi zmianami,
d) odrębne przepisy i Polskie Normy.
3.7. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w czasie udostępnienia szybu do wykonania
prac.
3.8. Po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół z odbioru
końcowego podpisany przez osoby Wykonawcy i Zamawiającego, który będzie
podstawą do wystawienia końcowej faktury za wykonaną usługę.
3.9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym, organami nadzoru
górniczego oraz organami kontrolnymi za ewentualne skutki powstałe
w wyniku zaniedbania lub naruszenia postanowień obowiązujących przepisów oraz
zarządzeń i instrukcji obowiązujących w oddziale CZOK w trakcie prowadzenia prac
będących przedmiotem przetargu.
3.10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny górniczego wyciągu
szybowego szybu „Kolejowy I” a w szczególności: wieżę szybową wraz z kołami
linowymi, naczynia wyciągowe wraz z zawiesiami, liny nośne i wyrównawcze,
zbrojenie szybowe, kable energetyczne i sygnalizacyjne, rurociągi zabudowane
w szybie itd. na czas prowadzenia robót związanych z wymianą zawieszeń nośnych
naczyń wyciągowych.
3.11. Linę nośną do kontroli dostarcza Zamawiający.
Część V
Remont naczyń wyciągowych szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”
Lokalizacja obiektu:
Szyb „Jan III” zlokalizowany jest na terenie Ruchu II Pompownie Stacjonarne – Pompownia
„Dębieńsko” Oddziału Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń na terenie miasta
Czerwionka-Leszczyny przy ul. 3 maja 44.

1. Zakres rzeczowy robót:
1) Opracowanie technologii remontu naczyń wyciągowych tj. 2 klatek czteropiętrowych
zabudowanych w szybie „Jan III”,
2) Wykonanie remontu naczyń wyciągowych polegającego na:
a) wymianie konstrukcji ram dolnych klatek,
b) wymianie mocowania rolek ram dolnych klatek,
c) wymianie bocznych blach ram dolnych klatek.
d) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wymienionych elementów naczyń
wyciągowych poprzez:
e) podwójne nałożenie warstwy farby podkładowej - minia,
f) potrójne nałożenie warstwy farby powierzchniowej – chlorokauczuk.
3) Wszystkie materiały i narzędzia wykorzystane do realizacji zadania dostarcza na swój
koszt Wykonawca.
2.Uwarunkowania techniczno-organizacyjne.
2.1. Na wykonanie remontu naczyń Wykonawca opracuje technologię, którą zatwierdzi
KRZG Zakładu CZOK Ruch II PS, uwzględniającą obowiązujące w tym zakresie
przepisy górnicze, Polskie Normy i warunki dopuszczeniowe.
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2.2. Opracowana i zatwierdzona technologia musi zapewnić całkowity brak zagrożenia
związanego z przewietrzaniem wyrobisk dołowych.
2.3. Wykonawca dostarczy niezbędne ekspertyzy uprawnionego rzeczoznawcy po
przeprowadzonych badaniach odbiorczych dopuszczające do ruchu naczynia
wyciągowe po remoncie.
2.4. Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram prac zapewniający terminowe
wykonanie umowy.
2.5. Wszystkie maszyny, urządzenia, sprzęt, materiały oraz dodatkowe usługi niezbędne do
realizacji zadania będącego przedmiotem przetargu zapewnia Wykonawca w ramach
zawartej umowy na własny koszt.
2.6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty
oraz inne wymagane przepisami dokumenty na wszystkie maszyny urządzenia
i materiały użyte do realizacji zadania.
2.7. Wykonawca powinien zatrudniać pracowników o kwalifikacjach i doświadczeniu
zawodowym, umożliwiającym wykonanie zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska i z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U.2011, nr 257 poz.1628) w sprawie
kwalifikacji zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną przedmiotu realizacji umowy
do momentu protokolarnego przekazania do ruchu górniczego wyciągu szybowego po
wykonaniu wszystkich sprawdzeń i prób funkcjonalnych jego działania.
2.9. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z pomieszczeń łaźni, lampowni
i markowni.
II.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
licząc od dnia odbioru w zakresie części I – V.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wdrożony i certyfikowany przez jednostkę
notyfikowaną system zarządzania jakością w przedmiocie zamówienia w zakresie części
I- V.
3. W zakresie części V Wykonawca załączy do oferty …. ocena zdolności zakładu
remontowego do wykonywania remontów maszyn/urządzeń w zakresie nie mniejszym
niż przedmiot zamówienia, wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
w zakresie oceny dobrowolnej lub w przypadku wykonawcy posiadającego
upoważnienie do wykonywania remontów lub napraw: oryginał lub kopia poświadczona
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem upoważnienia do wykonywania remontów
lub napraw wystawionego dla Wykonawcy przez producenta maszyn/urządzeń, których
przedmiot zamówienia dotyczy, ważnego w dniu składania ofert lub oświadczenie
Wykonawcy, że jest producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia
dotyczy
4. Wykonawca zgodnie z art. 11a ust. 4. pkt. 1) Ustawy z dnia 22 stycznia 2015r.
o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 20082015 oraz niektórych innych ustaw, nie może zatrudniać do robót pod ziemią osób
korzystających z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu
przeróbki mechanicznej węgla pod rygorem odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy – załącznik nr 9.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
ZAREJESTROWANO
pod nr SRK/CZOK/……./16
znak sprawy: CZOK/37/16

- PROJEKT UMOWA NA DOSTAWĘ REALIZOWANĄ W TRYBIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO – PRZETARG NIEOGRANICZONY
zawarta w dniu ........................... 2016 roku w Bytomiu pomiędzy:
Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców
Bytomskich 207, Oddział 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 43 836.700,00 zł,
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.
Przedmiot umowy
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1. W oparciu o Uchwałę nr .........../.........../2016/Z/VI z dnia .......…… 2016r. 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 pt.:
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I: Wymiana zawieszeń lin nośnych w szybie „Staszic” – Pompownia
Pstrowski
Część II: Wykonanie skracania lin nośnych wraz z przygotowaniem do kontroli lin
nośnych w zawiesiach – szyb Ewa – Pompownia „Szombierki”
Część III: Wymiana zawieszeń liny nośnej naczyń wyciągowych wlk. 6 – Pompownia
„Dębieńsko”
Część IV: Przygotowanie do kontroli liny nośnej w zawieszeniu górniczego wyciągu
szybowego szybu „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”
Część V: Remont naczyń wyciągowych szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”
2. Adres realizacji zadania :
Część I: Pompownia „Pstrowski” ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
Część II: Pompownia „Szombierki” ul. Zabrzańska 7, 41-907 Bytom
Część III: Pompownia „Dębieńsko” ul. 3 maja 44, Czerwionka Leszczyny
Część IV: Pompownia „Siemianowice” ul. Wiejska 3, 41-503 Chorzów
Część V: Pompownia „Dębieńsko” ul. 3 maja 44, 44-230 Czerwionka Leszczyny
3. 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.
4. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę zgodnie ze złożoną ofertą
oraz warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca gwarantuje, że jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niższa od
jakości zaoferowanej Zamawiającemu w ofercie.
6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
§ 2.
Termin realizacji umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy
Część I - od daty zawarcia umowy do dnia 03.08.2016r
Część II - od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2016r
Część III - od daty zawarcia umowy do dnia 02.10.2016r
Część IV - od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2016r
Część V - od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2016r
§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za Część I
wynagrodzenie netto ..................................... zł (słownie: ………...................................)
podatek od towarów i usług .........................
zł (słownie:………………........................)
wynagrodzenie brutto ................................... zł (słownie: ……………….......................)

46

2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za Część II
wynagrodzenie netto ..................................... zł (słownie: ………...................................)
podatek od towarów i usług .........................
zł (słownie:………………........................)
wynagrodzenie brutto ................................... zł (słownie: ……………….......................)

3. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za Część III
wynagrodzenie netto ..................................... zł (słownie: ………...................................)
podatek od towarów i usług .........................
zł (słownie:………………........................)
wynagrodzenie brutto ................................... zł (słownie: ……………….......................)
4. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za Część IV
wynagrodzenie netto ..................................... zł (słownie: ………...................................)
podatek od towarów i usług .........................
zł (słownie:………………........................)
wynagrodzenie brutto ................................... zł (słownie: ……………….......................)
5. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za Część V
wynagrodzenie netto ..................................... zł (słownie: ………...................................)
podatek od towarów i usług .........................
zł (słownie:………………........................)
wynagrodzenie brutto ................................... zł (słownie: ……………….......................)
§ 4.
Obowiązki Stron
I. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1.
Przeszkolenie, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkich pracowników
dokonujących przeglądów, remontów i napraw awaryjnych w ruchu Zakładu
Górniczego Oddziału CZOK w jednym z wymienionych w § 5 pkt. 2 Zarządzenia
nr 44/2015 KRZG CZOK ośrodku szkoleniowym.
2.
Uzgodnienie z odpowiednimi służbami Zamawiającego terminów i sposobu
realizacji prac.
3.
Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów i przy pomocy sprzętu
dostarczonego przez Wykonawcę.
4.
Zabezpieczenie dla wszystkich materiałów i urządzeń aktualnych certyfikatów,
świadectw jakości, atestów itp.
5.
Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z warunkami ujętymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wymogami
technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
6.
Bezwzględne stosowanie się w trakcie realizacji robót do postanowień ujętych
w „Uzgodnieniach szczegółowych współpracy pomiędzy stronami” oraz
w Zarządzeniu nr 44/2015 KRZG CZOK, stanowiącymi załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
7.
Prowadzenie prac na w/w czynnych obiektach w taki sposób, aby zapewnione
było właściwe oraz ciągłe funkcjonowanie ruchu zakładu górniczego.
8.
Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych
oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
9.
Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad
personelem w zakresie porządku, dyscypliny pracy i BHP.
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10.

11.

12.

13.

II.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Odpowiedzialność za sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy
i ochrony przeciwpożarowej w związku z prowadzonymi robotami
i z zabezpieczeniem miejsca robót oraz ruchu zakładu górniczego.
Informowanie koordynatora robót Zakładu CZOK o problemach i okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia
przedmiotu umowy.
Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim
w związku z prowadzonymi robotami. Za wszystkie szkody powstałe przy
wykonywaniu robót objętych umową odpowiada Wykonawca.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawieszenia przekazane do
wymiany w trakcie prowadzenia operacji wymiany zawieszeń.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Przekazanie w ustalonym terminie obiektów i urządzeń, w celu wykonania usługi na
podstawie obustronnych ustaleń (protokołu przekazania lub tp.).
2. Dokonanie odbioru końcowego robót w ustalonym terminie.
3. Umożliwienie Wykonawcy dokonywania wizji lokalnych w rejonach zakładu,
których dotyczy przedmiot umowy.
4. Dokonania zapłaty w ustalonym trybie i terminie.
§ 5.
Rozliczenia finansowe
Podstawą do rozliczenia będą faktury wystawione przez Wykonawcę za wykonanie usług
będących przedmiotem zamówienia odrębnie w zakresie każdej części zgodnie
z warunkami umowy. Wystawienie faktury nastąpi nie później niż 7-go dnia od daty
sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzonego przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
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.
Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie
za zgoda Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Powyższe dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek.
Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na fakturze i innych dokumentach
rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności, określonych w §5 ust. 3
niniejszej umowy.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatków od towarów i usług i posiada
numer identyfikacyjny NIP: 626-26-19-005.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer
identyfikacyjny NIP: ...................................

§ 6.
Odbiór przedmiotu umowy
1. Po wykonaniu danej części przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru
potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Obowiązek sporządzenia protokołu spoczywa na Wykonawcy.
2. Odbiór nastąpi nie później niż po upływie 7 dni od wykonania danej części przedmiotu
umowy, przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
§7
Podwykonawstwo
3.
4.
5.

1.

2.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

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. 26 ust 2b, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, na dzień zgłoszenia zmiany, spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
§ 8.
Kary i odszkodowania.
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 niniejszej umowy,
należnego za Część którego odstąpienie dotyczy,
b) z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto określonego w §3 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
następującego po terminie realizacji umowy określonym w §2 umowy należnego
za Część której zwłoka dotyczy,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie
gwarancyjnym w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §3
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad, należnego za Część której zwłoka dotyczy,
Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
Cywilnym
§ 9.
Warunki gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji wynosi ......... miesięcy od dnia dokonania odbioru i podpisaniu
protokołu odbioru o którym mowa w § 6.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad Wykonawca zobowiązuje się
przystąpić do ich usunięcia w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
Zakres i termin zakończenia usuwania wad Strony ustalają protokolarnie.
Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć na własny koszt
w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, wszystkie wady odnoszące się do
przedmiotu niniejszej umowy.
Reklamacje wykonuje się w oparciu o skierowanie roszczenia do Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym
w ust. 2.
W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający może
naliczyć karę umowną zgodnie z §8 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.
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8. 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.
§ 10.
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zapewni na okres prowadzonych prac polisę ubezpieczeniową obejmującą
ubezpieczenie prac, realizowanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł i przedstawi jej kopię
najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac, w związku z przejęciem przez Wykonawcę pełnej
odpowiedzialności za:
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób
trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.
b) szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do
robót, obiektów i materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego
z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacenia składek
ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.
§ 11.
Klauzula siły wyższej
Od obowiązków z zawartej umowy strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia
okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym nie mogła strona
zapobiec przy należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy,
uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub jej części takich jak nieprzewidziane zmiany
warunków np. pożar, trzęsienia ziemi, wojna, zamachy terrorystyczne, działania
nieprzyjacielskie, strajki itp. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są
zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
§ 12.
Reprezentanci stron
1. Koordynatorami w zakresie realizacji przedmiotu umowy są w zakresie:
Część I:
ze strony Wykonawcy:
ze strony Zamawiającego:
- w zakresie rzeczowym :
- w zakresie finansowym:
Część II:
ze strony Wykonawcy:
ze strony Zamawiającego:
- w zakresie rzeczowym :
- w zakresie finansowym:
Część III:
ze strony Wykonawcy:
ze strony Zamawiającego:

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

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

............................................
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- w zakresie rzeczowym :
- w zakresie finansowym:
Część IV:
ze strony Wykonawcy:
ze strony Zamawiającego:
- w zakresie rzeczowym :
- 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.

4.

5.
6.
7.
8.

§ 13.
Postanowienia końcowe
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron,
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem ustawowej zmiany
obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego i natychmiastowego zerwania
umowy w przypadku naruszenia przepisów i stworzenia zagrożenia dla ludzi i ruchu zakładu
górniczego.
W razie 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 Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu
przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
Spory wynikłe na tle realizacji umowy a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą
rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy… oraz Zarządzenie Nr 44/2015 KRZG

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1 do Umowy
UZGODNIENIA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część I: Wymiana zawieszeń lin nośnych w szybie „Staszic” – Pompownia
Pstrowski
Część II: Wykonanie skracania lin nośnych wraz z przygotowaniem do kontroli lin
nośnych w zawiesiach – szyb Ewa – Pompownia „Szombierki”
Część III: Wymiana zawieszeń liny nośnej naczyń wyciągowych wlk. 6 – Pompownia
„Dębieńsko”
Część IV: Przygotowanie do kontroli liny nośnej w zawieszeniu górniczego wyciągu
szybowego szybu „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”
Wstęp.
1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy określają prawa i obowiązki stron
(Zamawiającego i Wykonawcy) w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy
i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę na mocy zawartej umowy
zgodnie z art. 121 Prawo Geologiczne i Górnicze - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U.
Nr 163, poz. 981) oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139
poz.1169 z 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami – w szczególności Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 09 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz
innymi organami kontroli za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej
umowy. Strony ustalają, że miejscem wykonywania prac, za które Wykonawca jest
odpowiedzialny na czas wykonywania przedmiotu umowy w Oddziale Centralny Zakład
Odwadniania Kopalń:
Część I: Pompownia Stacjonarna ,,Pstrowski” szyb Staszic,
Część II: Pompownia Stacjonarna ,,Szombierki” szyb Ewa,
Część III: Pompownia Stacjonarna ,,Dębieńsko” szyb Jan III,
Część IV: Pompownia Stacjonarna ,,Siemianowice” szyb Kolejowy I ,
3. Termin przekazania frontu robót przez Zamawiającego oraz warunki ich realizacji określone
zostaną w protokole przekazania.
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4. Odbiór wykonywanych robót w ramach realizowanej umowy będzie się odbywał
z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Podstawą odbioru wykonywanych robót jest protokół zakończony stwierdzeniem,
że wykonane roboty w ramach zrealizowanej umowy zostały wykonane zgodnie
z dokumentacją techniczną, wymaganiami określonymi w niniejszej umowie oraz
odrębnych przepisach i w Polskich Normach.
6. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników
z powyższymi uregulowaniami należy zarówno do obowiązków dozoru Zamawiającego
oraz Wykonawcy.

§1
Przy realizacji robót będących przedmiotem ww. umowy Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:
1. Prawo Geologiczne i Górnicze - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
2. 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 (Dz. U. nr 139 poz.1169) oraz
w przynależnych załącznikach wraz z późniejszymi zmianami – w szczególności
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do
stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99 poz. 1003).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz.704 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).
5. Zarządzenie Nr 44/2015 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Centralnego Zakładu
Odwadniania Kopalń w Czeladzi z dnia 21.12.2015r 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.
6. Przepisy i Polskie Normy wprowadzone do stosowania.

1.

2.

§2
Obowiązki Zamawiającego.
Przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników Wykonawcy w zakresie wymaganym
przepisami, w tym dotyczące znajomości zakładu górniczego a w szczególności rejonów,
w których prowadzone są roboty, występujących zagrożeń oraz uregulowań
wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów BHP, regulaminu i dyscypliny pracy itp.
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).
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.
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3.

4.

5.

Przeprowadzić weryfikację przydatności pracowników Wykonawcy przewidzianych do
realizacji prac w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Część I: Pompownia Stacjonarna ,,Pstrowski” szyb Staszic,
Część II: Pompownia Stacjonarna ,,Szombierki” szyb Ewa,
Część III: Pompownia Stacjonarna ,,Dębieńsko” szyb Jan III,
Część IV: Pompownia Stacjonarna ,,Siemianowice” szyb Kolejowy I ,
Umożliwić załodze Wykonawcy korzystanie z markowni i lampowni, w celu prawidłowej
rejestracji pobytu pracowników Wykonawcy na terenie Oddziału Centralny Zakład
Odwadniania Kopalń w Czeladzi
Część I: Pompownia Stacjonarna ,,Pstrowski” szyb Staszic,
Część II: Pompownia Stacjonarna ,,Szombierki” szyb Ewa,
Część III: Pompownia Stacjonarna ,,Dębieńsko” szyb Jan III,
Część IV: Pompownia Stacjonarna ,,Siemianowice” szyb Kolejowy I ,
Udostępnić Wykonawcy dokumentację w zakresie umożliwiającym wykonanie usługi.
§3
Obowiązki Wykonawcy.

1. Odbycia przeszkolenia dla wszystkich zatrudnionych pracowników zgodnie
z §5 Zarządzenie 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.
2. Realizować roboty przyjęte do wykonania w ramach zawartej umowy zgodnie
z przepisami wynikającymi z art. 117, 120 i 121 Prawa Geologicznego i Górniczego.
3. Przestrzegać dla wykonywanych robót wymaganych przepisami górniczymi niezbędnych
dokumentacji, technologii.
4. Przy realizacji robót przyjętych do wykonania w ramach zawartej umowy jako osoby
kierownictwa i dozoru ruchu, zatrudniać pracowników posiadających odpowiednie
kwalifikacje, o których mowa w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze oraz
w przynależnych dokumentach, a także w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz.704
z późniejszymi zmianami).
5. Opracować i przedstawić do zatwierdzenia schemat organizacyjny określający wzajemną
podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi
na terenie Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II:
Pompownia Stacjonarna ,,Pstrowski” szyb Staszic,
Pompownia Stacjonarna ,,Szombierki” szyb Ewa,
Pompownia Stacjonarna ,,Dębieńsko” szyb Jan III,
Pompownia Stacjonarna ,,Siemianowice” szyb Kolejowy I ,
6. Pisemnie, na bieżąco informować Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo,
nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę w Oddziale Centralny
Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II PS:
Pompownia Stacjonarna ,,Pstrowski” szyb Staszic,
Pompownia Stacjonarna ,,Szombierki” szyb Ewa,
Pompownia Stacjonarna ,,Dębieńsko” szyb Jan III,
Pompownia Stacjonarna ,,Siemianowice” szyb Kolejowy I ,
podając:
• nazwisko i rodzaj sprawowanej funkcji,
• kserokopię stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego, zaświadczeń
kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń energomechanicznych itp.
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• zakres obowiązków i odpowiedzialności, który należy przedstawić do zatwierdzenia
KRZG CZOK,
7. Zapewnić, aby roboty prowadzone na terenie Oddziału Centralny Zakład Odwadniania
Kopalń w Czeladzi Ruch II:
Pompownia Stacjonarna ,,Pstrowski”,
Pompownia Stacjonarna ,,Szombierki”,
Pompownia Stacjonarna ,,Dębieńsko”,
Pompownia Stacjonarna ,,Siemianowice”,
wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, o których
jest mowa w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze oraz w przynależnych dokumentach.
8. Zgłaszać i rejestrować czas przebywania swoich pracowników na terenie zakładu
górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Oddziale Centralny Zakład
Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II przepisami.
9. Zapewnić zatrudnionym pracownikom odzież roboczą i ochronną, sprzęt i narzędzia
niezbędne do wykonywania robót będących przedmiotem realizowanej umowy.
10. Ubezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
11. Dla maszyn, sprzętu, urządzeń oraz materiałów użytych przy wykonywaniu robót
w ramach realizowanej umowy dostarczyć przed rozpoczęciem robót Zamawiającemu
wymagane atesty, dopuszczenia oraz deklaracje zgodności wykonania.
12. Maszyny, sprzęt, urządzenia oraz materiały użyte przy wykonywaniu robót w ramach
zawartej umowy w całości stanowią koszt poniesiony przez Wykonawcę.
13. Ściśle przestrzegać zalecenia wydane przez osoby dozoru Zamawiającego wyznaczone do
nadzorowania prowadzonych przez Wykonawcę robót.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku zaniedbań
w powyższym zakresie.
§4
1. Ustalenia ogólne na wypadek powstania stanu zagrożenia na robotach prowadzonych przez
Wykonawcę :
a) w przypadku powstania zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa
górniczego, Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej
zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
b) w przypadku powstania 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
Część I: dyspozytor Pompownia Stacjonarna ,,Pstrowski” tel. 32 271 44 11
Część II: dyspozytor Pompownia Stacjonarna ,,Szombierki” tel. 32 271 44 11
Część III: dyspozytor Pompownia Stacjonarna ,,Dębieńsko” tel. 32 431 97 00
Część IV: dyspozytor Pompownia Stacjonarna ,,Siemianowice” tel. 32 265 15 35
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy,
zobowiązany jest on o tym fakcie powiadomić Zamawiającego.
3. Przez powiadomienie Zamawiającego o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu, o którym
mowa w pkt. 2 należy rozumieć powiadomienie dyspozytora ruchu Oddziału Centralny
Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi oraz koordynatora sprawującego nadzór nad
robotami Wykonawcy lub innej osoby dozoru ruchu Oddziału Centralny Zakład
Odwadniania Kopalń w Czeladzi
Pompownia Stacjonarna ,,Pstrowski”,
Pompownia Stacjonarna ,,Szombierki”,
Pompownia Stacjonarna ,,Dębieńsko”,
Pompownia Stacjonarna ,,Siemianowice”,
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4. Ustalenie okoliczności lub przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji
powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy przy współudziale
służby BHP Zamawiającego stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca
1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ... (Dz. U. Nr 115,
poz.744 oraz z 2004r. Dz.U. nr 14).
5. Do czasu przejęcia dochodzenia przyczyn wypadku przez służby BHP Wykonawcy,
Zamawiający zobowiązany jest do:
• niezwłocznego zorganizowania pierwszej pomocy dla poszkodowanego,
• udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.
• za wypadki w pracy, którym ulegli pracownicy Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności.
6. Za zabezpieczenia miejsca wypadku pracowników Wykonawcy, także gdy wypadek miał
miejsce poza rejonem pracy protokolarnie przekazanym Wykonawcy odpowiada
Wykonawca.

§5
1. Zamawiający wyznacza w koordynatora robót w osobie:
Część I: .........................................................
Część II .........................................................
Część III ........................................................
Część IV ........................................................
sprawującego nadzór nad prawidłową realizacją umowy przez Wykonawcę oraz wyznacza
osoby dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą
w osobach: ............................................................................................
Wykonawca wyznacza koordynatora robót w osobie:
Część I: .........................................................
Część II .........................................................
Część III ........................................................
Część IV ........................................................
Wykonawca wyznacza osoby dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy
z Zamawiającym w osobach: ......................................................
2. Służby Wykonawcy, określone w załączonym Schemacie Organizacyjnym zobowiązane
są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji oraz prowadzenia nadzoru i kontroli
robót z odpowiednimi służbami Zamawiającego.
§6
Używanie, w uzasadnionych przypadkach, przez Wykonawcę przy realizacji robót będących
przedmiotem zawartej umowy, maszyn i innych urządzeń będących własnością Oddziału
Centralny Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II
Pompownia Stacjonarna ,,Pstrowski”,
Pompownia Stacjonarna ,,Szombierki”,
Pompownia Stacjonarna ,,Dębieńsko”,
Pompownia Stacjonarna ,,Siemianowice”,
będzie podlegało odrębnym ustaleniom między stronami.
§7
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe
z niewłaściwego prowadzenia ruchu oraz użytkowania przez jego pracowników maszyn,
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urządzeń i sprzętu będącego własnością Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
w Czeladzi Ruch II:
Pompownia Stacjonarna ,,Pstrowski”,
Pompownia Stacjonarna ,,Szombierki”,
Pompownia Stacjonarna ,,Dębieńsko”,
Pompownia Stacjonarna ,,Siemianowice”

§8
1. Wszystkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym
a Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach szczegółowych.....”,
będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych ...” przyjmuje
do wiadomości i stosowania:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres ważności zawartej umowy.
Załącznik nr 1 – Zarządzenie KRZG nr 44/2015

PODPISY:
DYREKTOR CZOK:

WYKONAWCA
………………………………

…………………………
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU
GÓRNICZEGO CZOK:

………………………………
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UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY
STRONAMI
Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi:
Część V Remont naczyń wyciągowych szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko”
Wstęp.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy określają prawa i obowiązki stron
(Zamawiającego i Wykonawcy) w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków
pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę na mocy
zamówienia zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).
Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru
górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia.
Strony ustalają, że miejscem wykonywania prac, za które Wykonawca jest
odpowiedzialny na czas wykonywania przedmiotu umowy w Centralnym Zakładzie
Odwadniania Kopalń Ruch II PS – pompownia „Dębieńsko” jest szyb „Jan III”.
Termin przekazania frontu robót przez Zamawiającego oraz warunki ich realizacji
określone zostaną w protokole przekazania.
Strony ustalają w protokole przekazania, że Wykonawca odpowiedzialny jest za
wykonanie: „Remontu naczyń wyciągowych szybu „Jan III”.
Wykonawca zapewni:
o całkowity brak zagrożenia związanego z przewietrzaniem wyrobisk dołowych,
o maksymalne bezpieczeństwo pracownikom wykonującym remont naczyń,
o opracowanie technologii remontu naczyń wyciągowych tj. 2 klatek
czteropiętrowych zabudowanych w szybie „Jan III”,
o wykonanie remontu naczyń wyciągowych polegającego na:
o wymianie konstrukcji ram dolnych klatek,
o wymianie mocowania rolek ram dolnych klatek,
o wymianie bocznych blach ram dolnych klatek.
o wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wymienionych elementów naczyń
wyciągowych
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•
o
o
o

poprzez:
podwójne nałożenie warstwy farby podkładowej - minia,
potrójne nałożenie warstwy farby powierzchniowej – chlorokauczuk.
wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań odbiorczych przez uprawnionego
rzeczoznawcę dopuszczające do ruchu naczynia wyciągowe po remoncie.
o przygotowanie szybu do oddania do ruchu.

Ponadto:
− Wszystkie maszyny i urządzenia, sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadania
będącego przedmiotem umowy zapewnia Wykonawca w ramach zawartej umowy
zgodnie z technologią wymiany.
− Koszt ekspertyz, badań odbiorczych ponosi Wykonawca.
− Wykonawca udzieli gwarancji na okres określony w umowie, na całość przedmiotu
umowy rozpoczynający się po odbiorze końcowym realizacji zadania,
− Sprzęt techniczny, środki transportu, urządzenia i materiały niezbędne do wykonania
wszystkich czynności przy realizacji zadania zapewnia Wykonawca na własny koszt,
− Zamawiający zapewni pomieszczenia socjalne i sanitarne w tym łaźnię,
− Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i zapewni ochronę przedmiotu
realizacji umowy do momentu protokólarnego jego przekazania, po wykonaniu
wszystkich ekspertyz i badań odbiorczych wykonanych przez uprawnionego
rzeczoznawcę potwierdzonych protokółami (ekspertyzami),
− Wykonawca przedstawi w ofercie harmonogram prac zapewniający terminowe
wykonanie umowy.
7. Odbiór wykonanych robót w ramach zamówienia będzie się odbywał komisyjnie
z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, po uzyskaniu
8. Podstawą odbioru będzie „Protokół odbioru prac” po wykonaniu całej usługi zakończony
stwierdzeniem, że wykonane roboty w ramach realizowanych prac zostały wykonane
zgodnie z zamówieniem oraz wymaganiami obowiązujących przepisów.
9. 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.
§ 1.
Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w zamówienia Wykonawca zobowiązany
jest do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:
1. Prawo Geologiczne i Górnicze - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Dz. U. Nr 163, poz.
981).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169
z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych wraz z późniejszymi zmianami.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1889 i 1890),
4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z
późn. zm.) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 109 poz. 704 wraz z późn. zm.)
6. Zarządzenie Nr 44/2015 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Centralnego Zakładu
Odwadniania Kopalń w Czeladzi z dnia 12.08.2008 r. w sprawie czynności niezbędnych
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do wykonania przed przystąpieniem podmiotów do wykonywania pracy w ruchu zakładu
górniczego w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji.
7. Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.
§ 2.
Zamawiający zobowiązany jest:
1. Przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników Wykonawcy w zakresie wymaganym
przepisami w tym dotyczące znajomości zakładu górniczego a w szczególności rejonów
prowadzenia robót, zasad łączności i alarmowania, występujących zagrożeń oraz
uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, regulaminu i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego itp. zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004roku w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn.
zmianami.).
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, oraz z łaźni i szatni.
§ 3.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnia szkolenia, na własny koszt, swoich pracowników biorących udział w realizacji
zadania, zgodnie z §5 Zarządzenia Nr 44/2015 z dnia 21.12.2015r, wydanego przez
KRZG CZOK.
2. Realizacji robót przyjętych do wykonania w ramach zamówienia zgodnie z planem ruchu
Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi, dokumentacją techniczną
oraz przepisami wynikającymi z Prawa Geologicznego i Górniczego.
3. 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.
4. Zatrudniania oraz dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie
pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego
rodzaju roboty i czynności w tym posiadających:
– wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,
– aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
– pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku
których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy.
5. Zapoznania pracowników z instrukcjami prowadzenia robót objętych zakresem
zamówienia.
6. 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.
7. Zapewnienia zatrudnionym pracownikom odzieży roboczej i ochronnej, sprzętu
i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.
8. Dostarczenia Zamawiającemu wymaganych atestów, dopuszczeń oraz deklaracji
zgodności wykonania dla maszyn, sprzętu, urządzeń oraz materiałów używanych przy
wykonywaniu robót w ramach zamówienia.
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9.

1.

2.

3.

4.

5.

Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego
wyznaczone do nadzorowania prowadzonych przez Wykonawcę robót.
§ 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.
W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy,
zobowiązany jest on o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na zasadach określonych
w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze.
Przez powiadomienie Zamawiającego o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu,
o którym mowa w punkcie 2 należy rozumieć powiadomienie dyspozytora na danym
ruchu Oddziału CZOK oraz osoby dozoru sprawującej nadzór nad robotami Wykonawcy
lub najbliższej osoby dozoru ruchu Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w
Czeladzi.
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji
powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy stosownie do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września1998 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z
późn. zm.)
Do czasu przejęcia dochodzenia przyczyn wypadku przez służbę BHP Wykonawcy,
Zamawiający zobowiązany jest do:
a. niezwłocznego zorganizowania pierwszej pomocy dla poszkodowanego,
b. zabezpieczenia miejsca wypadku,
c. udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

§ 5.
1. Zamawiający wyznacza osoby dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy
z Wykonawcą w osobie:
.……………..…………………………. - do pełnienia funkcji koordynatora
wykonywanych robót.
Wykonawca ustanawia kierownika robót oraz osobę dozoru ruchu do pełnienia funkcji
nadzoru i współpracy z Zamawiającym w osobie:
………………………………………..
2. Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym
zobowiązane są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz
prowadzenia nadzoru i kontroli robót z odpowiednimi służbami Zamawiającego.
§ 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.
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§ 8.
Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym
i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach ...” będą regulowane
za pomocą odrębnych notatek służbowych.
Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres ważności zawartej umowy.
PODPISY:

DYREKTOR CZOK:

WYKONAWCA

………………………………

…………………………

KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU
GÓRNICZEGO CZOK
………………………………
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