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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
DLA  ZAMÓWIENIA  NIEOBJĘTEGO  USTAWĄ  PRAWO  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

I, Zamawiający:
TRAKT  Sp.  z o.o.

44-122  Gliwice

u1.Jasna31B

adres  strony  internetowej;  www.trapqliwice.pl
e-mail:sekretariat@traktgłiwice.pl

tel.  48 32 230  22 27

NIP  631-10-00-933

Godziny  urzędowania:  od pn -  pt od 7-oo do godziny  15  -oo

Il.  Tryb  udzielenia  zamówienia.

1)  Niniejsze  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  nieobjętego  Ustawą  Prawo zamówień
publicznych  prowadzone  jest  w trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z ,,Regulaminem
określającym  sposób  postępowania  w sprawach  o udzielanie  zamówień  w,,TRAKT" Sp. z o. o."

2)  Regulamin,  o którym  umowa  w ustępie  1, dostępny  jest dla Wykonawców na stronie internetowej
www.traktqliwice.pl

3)  Zamawiający  dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych  tj. na każdy  Okręg  pojedynczo.
4)  Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości  składania  ofeń  wariantowych.
5)  Zamawiający  nie zamierza  zawrzeć  umowy  ramowej.

6)  Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości  powierzenia  części  zamówienia do wykonania przez
podwykonawców.

III.  Opis  przedmiotu  zamówienia.

I ) Przedmiotem  zamówienia  jest:

,,Świadczenie  usług  w  zakresie  konserwacji  oraz  napraw  awaryjnych  jednostek  transportu
bliskiego  eksploatowanych  na  oddziałach  TRAKT  Sp.  z o. o. w 2022  roku"

2)  Szczegółowy  zakres  zamówienia  (oraz  wymagania  prawne  i techniczno-użytkowe)  określono w
Załączniku  nr  1 do SIWZ.

IV.  Termin  realizacji  zamówieniaiokres  gwarancji:

1)  Wymagany  okres  realizacji  zamówienia  wynosi:  12 miesięcy  od daty  podpisania  umowy,  nie

wcześniej  jednak  niż  od  01.Ot2022  r.

2)  Wymagany  okres  gwarancji:  co najmniej  12 miesięcy  lub zgodnie  z gwarancją  producenta,  licząc
o daty odbioru  przez  Zamawiającego  i podpisania  protokołu  wykonania  usługi  technicznej

i konserwacji.

V.  Warunki  wymagane  od Wykonawców  ubiegających  się  o zamówienie:

0  zamówienie  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  następujące  warunki:

1 ) posiadają  uprawnienia  do  wykonania  określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli  ustawy
nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień  (np.  koncesje,  łicencje,  zezwolenia  oraz

szczególne  kwalifikacje  zawodowe);

2 ) posiadają  niezbędną  wiedzę  i doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i osobami

zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  to znaczy:

*  w okresie  ostatnich  3 lat przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o udzielenie  zamówienia,

(jeżeli  okres  działalności  jest  krótszy,  to za ten okres)  wykonali  / wykonują:,  co najmniej  dwie

usługi  odpowiadające  przedmiotowi  zamówienia  o wartości  łącznej  brutto  nie mniejszej  niż

IOO.OOO,OO PLN  wraz  z dowodami  określającymi  czy  te usługi  zostały  wykonane  należycie;
3 ) znajdują  się  w sytuacji  ekonomicznej  i finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia,
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4)  nie są  w stanie  likwidacji  lub upadłości  za wyjątkiem  Wykonawców,  którzy  po ogłoszeniu
upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym  wyrokiem  sądu,  jeżeli  układ  nie przewiduje
zaspokojenia  wierzycieli  poprzez  likwidację  majątku  upadłego.

VI.  Dokumenty  bezwzględnie  wymagane  oraz  dokumenty  lub  oświadczenia  wymagane
w celu  potwierdzenia,  że Wykonawca  posiada  uprawnienia  do wykonywania  określonej
działalności  lub  czynności  oraz  nie  podlega  wykluczeniu  z postępowania:

1 ) wypełniony  i podpisany  Formularz  Ofertowy  stanowiący  załącznik  nr  2 do SIWZ,

2 ) oświadczenie  Wykonawcy,  że spełnia  warunki  w pkt V SIWZ złożone  na druku Formularza
Ofertowego,

3 ) oryginał  lub kopia,  poświadczona  przez  Wykonawcę  za zgodność  z oryginałem, aktualnego
odpisu  z właściwego  rejestru  albo  aktualnego  zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności  gospodarczej,  wystawione  nie wcześniej  niż 6 miesięcy  przed upływem terminu
składania  ofert,

4 ) oświadczanie  Wykonawcy  zgodnie  z Załącznikiem  nr 4 do SIWZ.

5 ) dowody  potwierdzające  należyte  wykonanie  usług  potwierdzających  doświadczenie  Wykonawcy
zgodnie  z wymaganiami  w pkt  V ust. 2 SIWZ.

VII.  Ocena  warunków  spełnienia  udziału  w  postępowaniu  zostanie  dokonana  metodą

spełnia/nie  spełnia  na podstawie  złożonych  przez  Wykonawców,  a wymaganych  przez
Zamawiającego  dokumentów.

VIII.  Opis  przygotowania  oferty.

1 ) Ofertę  należy  sporządzić  dokładnie  wg dołączonego  Formularza  Ofertowego lub na nim, zgodnie
z Załącznikiem  Nr 2.

2 ) Każdy  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.

3 ) Oferta  oraz  wszystkie  załączniki  muszą  być sporządzone  w języku  polskim, pismem czytelnym
i trwałym.

4 ) Oferta  powinna  być zaopatrzona  w spis wszystkich  przedkładanych  dokumentów, w tym
załączników.

5 ) Wykonawca  w formularzu  ofertowym  winien  podać:  adres  do korespondencji,  numer  telefonu oraz
adres  poczty  elektronicznej.

6 ) Oferta  oraz  wszelkie  oświadczenia  wymagają  podpisu  osób  uprawnionych  do reprezentowania
Wykonawcy.

7 ) Upoważnienie  do podpisywania  oferty  i do występowania  w przetargu  w imieniu  Wykonawcy  musi
być  dołączone  do oferty  w oryginale  lub musi  wynikać  z przedstawionych  dokumentów.

8 ) Wszelkie  poprawki  dokonane  w treści  oferty  (przed  jej złożeniem)  muszą  być  naniesione  czytelnie

oraz  opatrzone  podpisem  osób  podpisujących  ofertę.

9 ) Wszystkie  zapisane  strony  oferty  muszą  być kolejno  ponumerowane  i opatrzone  podpisem

Wykonawcy.  Oferta  powinna  być  zszyta  w sposób  utrudniający  jej naruszenie.  Strony  zawierające
informacje  niewymagane  przez  Zamawiającego  (np. prospekty  reklamowe  o firmie,  jej działalności

itp.)  nie podlegają  ocenie.

10 ) Ofertę  w formie  pisemnej  należy  złożyć  w jednym  egzemplarzu.

11 ) Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  pod rygorem

odrzucenia  oferly, zgodnie z 83 18 ustęp  3 pkt c) Regulaminu.
12 ) Cena  oferty  musi  być  określona  w PLN,  podana  w tabeli  Formularza  Ofertowego  jako  cena  netto  -

zgodnie  z Załącznikiem  nr  2.

13 ) Cena  oferty  musi  uwzględniać  wszelkie  koszty  związane  z realizacją  przedmiotu  zamówienia.

14 ) Wykonawca  może  zwrócić  się  do Zamawiającego  o wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych
Warunków  Zamówienia.  Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień,  chyba,  że  prośba  o

wyjaśnienie  treści  specyfikacji  wpłynęła  do Zamawiającego  na mniej  niż 4 dni przed  terminem
składania  ofert.  Zamawiający  nie przewiduje  zebrania  Wykonawców  w celu wyjaśnienia  treści

SIWZ.

15)  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  w każdym  czasie,  przed  upływem

terminu  składania  ofert  zmodyfikować  treść  istotnych  warunków  zamówienia.  Modyfikacja  treści

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nie może  dotyczyć  kryteriów  oceny  ofert,  warunków

udziału  w postępowaniu  oraz  sposobu  oceny  ich spełniania.  Jeżeli  w wyniku  modyfikacji  treści

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1,;'-  -  '  -  -  - -  -
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SIWZ  niezbędny  jest  dodatkowy  czas  na wprowadzenie  zmian  w ofertach,  Zamawiający  przedłuży

termin  składania  ofert,  co najmniej  o 5 dni.

16)  Jeżeli  Wykonawca  zamierza  zamieścić  w ofercie  informacje  będące  tajemnicą  przedsiębiorstwa

wrozumieniu  przepisów  o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U.  2003  nr '153 poz. 1503  z

póżn. zm.)  nie później  niż w terminie  składania  ofert, musi  zamieścić  adnotację  ,,Tajemnica

przedsiębiorstwa"  ze wskazaniem  konkretnego  punktu,  którego  dotyczy.  Dodatkowo  w spisie

treści  należy  podać  numery  stron  zawierające  informacje  objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa.

Tajemnica  przedsiębiorstwa  nie obejmuje  informacji  powszechnie  znanych  lub tych,  których  treść

każdy  zainteresowany  może  legalnie  poznać.  W szczególności  nie można  zastrzec:  nazwy  i

adresu  Wykonawca,  informacji  dotyczących  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu

gwarancji  i warunków  płatności.

17)  Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawców  do  zachowania  poufnego  charakteru  inTormacji

przekazywanych  im w toku  postępowania  o udzielenie  zamówienia.

IX.  Warunki  ptatności.

Wymagany  termin  płatności  wynosi  minimum  60 dni od daty  wpływu  faktury  do Zamawiającego

wystawionej  na  podstawie  dokumentu  odbioru  przedmiotu  zamówienia  potwierdzonego  przez

Zamawiającego.  Formą  płatności  jest  przelew,  wyklucza  się  możliwość  stosowania  zaliczek  i

przedpłat.

X.  Wadium.

Zamawiający  odstępuje  od zabezpieczenia  ofert  wadium.

XI.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy.

Zamawiający  odstępuje  od zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.

XII.  Kryteria  oceny  oferty:

Najniższa  cena

cena-1  00%

Lp. Kryteria  oceny Znaczenie  (waga)

1 Cena  oceniana  netto  -  C IOO %

minimalna  cena  oceniana  netto

C= x IOO pkt

cena  oceniana  badanej  oferty  netto

Ostateczna  liczba  punktów  - OLP  - uzyskana  przez  daną  ofertę  wynosić  będzie:  OLP  = C

XIII.  Warunki  umowy:

Istotne  postanowienia,  które  wprowadzone  zostaną  do umowy,  zostały  określone  w Załączniku  nr  4

do SIWZ.

XIV.  Termin  związania  ofertą:

Wykonawcy  pozostają  związani  ofertą  przez  okres  15 dni.  Bieg terminu  rozpoczyna  się  wraz

z terminem  otwarcia  ofert.

XV.  Termin  i miejsce  składania  ofert:

1)  OfertęnaIeżyzłożyćwnieprzejrzystym,zamkniętymopakowaniu,wsiedzibie:

TRAKT  Sp.  z o.o.

do d;la4JO.td!,:.u,l...;.o.rf.a:dteoggoo5d2z. 9:55

---Sekre-t-a-rzKo-m-isfr;e-ta-rgowe-j-:.-..-.u--';..-..-
U

Strona  3



TRAKT  SP.Z  O. O.

2)  Na opakowaniu  należy  umieścić  pieczęć  firmową,  nr sprawy,  adres  Zamawiającego,  temat

zamówieniaoraznapis:Weotwferaćprzeddnfem................  godzina..............

3)  Odpowiedzialność  za prawidłowe  zabezpieczenie  oferty  ponosi  Wykonawca.

4)  Oferta  złożona  po terminie  będzie  zwrócona  Wykonawcy  bez  otwierania.

5)  Wykonawca  może,  przed  upływem  terminu  do składania  ofert, zmienić  lub wycofać  ofertę.

Powiadomienie  o wprowadzeniu  zmian  lub wycofaniu  oferty  należy  złożyć  według  takich  samych

zasad  jak  złożenie  oferty  z dopiskiem  na kopercie,,ZMIANA"Iub,,łNYCOFANIE".

xvi. Otwarcie  ofert.

1)  Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w dniu  2,1;.A1.mA.:....... o godz.  IO:OO w:

TRAKT  8p.  z o. o.

44-310  Radlin,  ul. Korfantego  52

2)  Z zawartością  ofert  nie można  zapoznać  się pred  upływem  terminu  otwarcia  ofert.

3)  Otwarcie  ofeń  jest  jawne  i następuje  bezpośrednio  po upływie  terminu  do ich składania,  zgodnie  z

zapisami  e) 13 Regulaminu.

4)  Kolejność  otwierania  ofert  zgodna  jest  z kolejnością  rejestracji  ich wpływu  do Zamawiającego.

5)  Podczas  otwarcia  oTert podane  zostaną  nazwy  (firmy)  oraz adresy  Wykonawców,  a także

informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  gwarancji  i warunków  płatności

zawartych  w ofertach.

6)  W dniu  otwarcia  ofert  Zamawiający  przewiduję  przeprowadzenie  negocjacji  lub licytacji  zgodnie

z zasadami określonymi w S3 16 i % 17 Regulaminu, o którym mowa w pkt. II SIWZ.

XVII.  Sposób  komunikowania  się  z Wykonawcami.

1)  ZamawiającyustaIanastępującysposóbkomunikowaniasięzWykonawcami:

a) pisemnie  na adres:  TRAKT"  Sp. z o.o.,  41-806  Zabrze,  ul. Józefa  Lompy  1l

- uzupełnienie  lub złożenie  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub dokumentów  niezbędnych

do przeprowadzenia  postępowania  - odpowiedż  Wykonawcy;

- wyjaśnienie  treści  złożonych  ofert  - odpowiedź  Wykonawcy;

b) drogą  elektroniczną  na adres: p.iasinski@traktqliwice.pl

- zapytania  do Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia;

2)  Osobą  udzielającą  informacji  dotyczących  przedmiotu  zamówienia  ze strony  Zamawiającego  jest:

w sprawach  formalnych:  Przemysław  Jasiński  - tel. 513  023  621

w sprawach  technicznych:  Joachim  Łopocz  - tel. 513  023  431

Wyjaśnienia  udzielane  są od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  od  7-oo do  15-Oo.

XVIII.  Pouczenie  o środkach  ochrony  prawnej.

1)  Wykonawcom  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone  tj.:

a)  Wykonawca,  którego  interes  prawny  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub mógł  doznać

uszczerbku  w wyniku  naruszenia  przez  Komisję  Przetargową  postanowień  Regulaminu,  może

wnieść  do Kierownika  Zamawiającego  zażalenie.

b)  Zażalenie  składane  jest  w terminie  3 dni roboczych  od dnia  uzyskania  informacji  o wadliwych,

zdaniem  Wykonawca,  czynnościach  Komisji  w trakcie  postępowania,  jak  również  na wynik

postępowania.  Zażalenie  powinno  zawierać  żądanie  oraz zwięzłe  przytoczenie  zarzutów,

okoliczności  faktycznych  i prawnych  uzasadniających  wniesienie  zażalenia.

c)  Zażalenie  wniesione  z uchybieniem  terminu  lub wniesione  przez  podmiot  nieuprawniony

podlega  odrzuceniu.

d)  Kierownik  Zamawiającego  zajmuje  stanowisko  w  sprawie  wniesionego  zażalenia

w  terminie  do  3 dni  po  upływie  ostatecznego  terminu  na  wniesienie  zażaleń.

Brak  odpowiedzi  w w/w  terminie  poczytuje  się za oddalenie  zażalenia.

e)  W  przypadku  uwzględnienia  zażalenia  przez  Kierownika  Zamawiającego,  Komisja

Przetargowa  informuje  o tym fakcie  pozostałych  uczestników  postępowania  jak również

powtarza  wadliwe  czynności.

f)  Postępowanie  zażaleniowe  jest  jednoinstancyjne.

XIX.  Informacje  dodatkowe.

1)  Zamawiający  nie dopuszcza  prowadzenia  rozliczeń  w walutach  obcych.
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2)  Całość  postępowania  prowadzona  jest w  języku  polskim,  dotyczy  to  również  wszelkiej

korespondencji  oraz  porozumiewania  się  pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcami.

3)  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii

dokumentu,  jeżeli  złożona  przez  Wykonawca  kopia  dokumentu  będzie  nieczytelna  lub budząca

wątpliwości,  co do  jej  prawdziwości.

4)  Wszystkie  składane  przez  Wykonawca  dokumenty  powinny  być aktualne  w terminie  składania

ofert. Zamawiający  wezwie  Wykonawców  w podanym  przez  Zamawiającego  terminie,  w ofercie,

których  stwierdzi  braki  lub nieścisłości  do uzupełnienia  ofert  lub  wyjaśnienia  ich treści.

XX.  Tryb  ogłoszenia  wyników  przetargu:

1)  Zamawiający  zamierza  dokonać  wyboru  najkorzystniejszej  ofert  z zastosowaniem  negocjacji  lub

licytacji zgodnie z zasadami  określonymi  w Fffi 16 i F3 17 Regulaminu,  o którym mowa w pkt. Il

SIWZ.

2) Niezwłocznie  po wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy

złożyli  oferty  o wynikach  postępowania.

3) Zamawiający  wezwie  odrębnym  pismem  Wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  wybrana  za

najkorzystniejszą,  do  zawarcia  umowy.

4) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do unieważnienia  przetargu  w całości,  bądź  w części  bez

podania  przyczyny  na każdym  z jego  etapów.

5) Z tytułu  odrzucenia  oferty,  Wykonawcy  nie  przysługuje  żadne  roszczenie  przeciwko

Zamawiającemu.

Załoczniki:

Szczegółowy  zakres  techniczny  przedmiotu  zamówienia.

Formularz  ofertowy.

Istotne  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do umowy.

Oświadczenie  Wykonawcy.

Zabrze,

Podpisy  Członków  Komisji  Przetargowej:

Przewodniczący  omisji  Przetargowej

TR

podpis  <

J

Op.  Z O (i

EKTC)  'i<. t'.
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TRAKT SP.Z O. O.

Załącznik  nr  I

SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  TECHNICZNY

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  TECHNICZNY

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiot  zamówienia:

,,świadczenie  usług  w zakresie  konserwacji  oraz  napraw  awaryjnych  jednostek  transportu

bliskiego  eksploatowanych  na oddziałach  TRAKT  Sp.  z o.o.  w 2022  roku"

2. Wymagania  techniczno  -  użytkowe:

ii  prace  konserwacyjne  urządzeń  transportu  bliskiego  wykonywane  są  cykliczne  zgodnie

z zakresem  objętym  DTR producenta  oraz  RMGP  i PS z dnia  29.10.2003  r. Poparte  wpisem  do

dziennika  konserwacji  urządzenia  oraz  protokółem  powykonawczym  stanowiącym  podstawę  do

fakturowania.

*  wykonawca  usług  konserwacyjnych,  przygotowuje  i uzgadnia  termin  badania  urządzeń

transportu  bliskiego  z UDT  oraz  jest  obecny  przy  jego  badaniu  w ramach  zawartej  umowy.

*  prace  naprawcze  urządzeń  transportu  bliskiego  wykonywane  są w ramach  zaistniałych  potrzeb,

a ich zakres  każdorazowo  uzgadniany  jest  z kierownikiem  oddziału.

Zakończenie  naprawy  potwierdzone  jest  protokołem  powykonawczym  stanowiącym  podstawę

do fakturowania.

*  współudział  w wykonaniu  resursów  dla sprzętów  wymienionych  w pkt. 3 celem  ewentualnego

dopuszczenia  ich  do  dalszej  eksploatacji  zgodnie  z rozporządzeniem  Ministra

Przedsiębiorczości  i Technologii  z dnia  30 października  2018  r. w sprawie  warunków

technicznych  dozoru  technicznego  w zakresie  eksploatacji,  remontów  i modernizacji  urządzeń

transpońu  bliskiego  (Dz. U. z 2018  r. poz. 2176).

W przypadku,  gdy resurs  urządzenia  transportu  bliskiego  zostanie  już osiągnięty,  urządzenie  to

skierowane  zostanie  do badania  specjalnego,  które nie wchodzi  w zakres  przedmiotowego

postępowania.

3. Loka«izaeja  urządzeń  transportu  bliskiego

Okręg

I

Przeglądy  konserwacyjne  na terenie  KWK,,Chwałowice"  - place  składowe

Lp. Rodzaj  urządzenia Nr UDT Termin  przeglądu

1 Żuraw  wieżowy  ŻB 75/100  Ż9 N 3207000299 co 30 dni

2 Żuraw  samojezdny  Polan  D Il N 3207007  405 co 30 dni

3 żuraw  samojezdny  Polan  D 13 N 3207000249 co 30 dni

Przeglądy  konserwacyjne  na terenie  KWK,,Rydułtowy"  - place  składowe

1 żuraw  samojezdny  Polan  D 8 N 3207000a115 co 30 dni

2 Żuraw  samojezdny  Polan  D 9 N 3207000257 co 30 dni

3 Żuraw  samojezdny  Polan  D 1 N 3207000311 co 30 dni

4 Suwnica  pom. dwudżwigarowa  SU 9 N 3307001115 co 30 dni

5 Suwnica  pom.  dwudźwigarowa  SU 10 N 3307001114 co 30 dni

6 Wózek  widłowy  LIUGONG  W7 N 4707004281 co 30 dni

7 Wózek  widłowy  LIUGONG  W8 N 4707004282 co 30 dni

Sekretarz  Komisjl P-rz-e-ta-rgow-e-j-:.-...'. -r--.-.
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TR AKT  SP.Z  O. O.

Okręg

1

Przeglądy  konsenuacyjne  na  terenie  KWK,,Marcel"  - place  składowe  i TCM

1 żuraw  wieżowy  żB  75/100  ż 1 N 3207000245 co 30 dni

2 żuraw  wieżowy  żB  75/100  ż 2 N 3207000381 co 30 dni

3 Suwnica  bramowa  SU 2 N 3307800020 co 30 dni

4 Wózek  widłowy  HC Q -  3,5t  W1 N 4707002701 co 30 dni

5 Wózek  widłowy  HC Q -  3,5t  W2 N 4707002702 co 30 dni

6 Wózek  widłowy  GODSENSE  W19 N 4709009607 co 30 dni

7 1M5zek  widłowy  CPCD35-XW33E-RT  W  21 N 471401680 co 30 dni

8 Wózek  widłowy  CPCD35-XW33E-RT  W  22 N 4714014682 co 30 dni

Okręg

2

Przeglądy  konsenuacyjne  na terenie KWK,,Bolesław  Śmia$"  - place składowe

I Żuraw  wieżowy  ŻB 75/100  Ż12 N 320918258 co 30 dni

2 Żuraw  samojezdny  POLAN  D6 N 3207000199 co 30 dni

Okręg
3

Przeglądy  konsemacyjne  na terenie  KWK,,Kn«irów-Szczygłowice"  Ruch  Knurów  - place

składoive

I żuraw  wieżowy  żB  75/100  ż 3 N 3207000236 co 30 dni

2 żuraw  wieżowy  żB  75/1  00 ż 4 N 3207000a1  49 co 30 dni

3 żuraw  wieżowy  żB  75/100  ż 5 N 3207000378 co 30 dni

4 żuraw  samojezdny  Polan  D 2 N 3207000040 co 30 dni

5 żuraw  samojezdny  Polan  D 14 N 3207000240 co 30 dni

6 Żuraw  samojezdny  SG 4279J N 3207000372 co 30 dni

7 Żuraw  samojezdny  SG 4281J N 3207000356 co 30 dni

8 Żuraw  samojezdny  SG 067AG N 3227002926 co 30 dni

9 Podnośnik  montażowy  STAR  SG 2429J N 3707000111 co 30 dni

NAPRAWY  AWARYJNE

Lp. Zakres Szacunkowa  ilość  godzin

1 2 3

1 Okręg  1 740

2 Okręg  2 281

3 Okręg  3 186

4.  Wymagane  dokumenty  przed  przystąpieniem  do  realizacji  umowy:

* wykaz  osób  wyznaczonych  do wykonywania  zadań  wraz  z nr uprawnień.

* oświadczenie  Wykonawcy  rnć»wiące  o tym, iż pracownicy  wyznaczeni  do realizacji  umowy

posiadają  wszystkie  niezbędne  uprawnienia  oraz  badania  lekarskie.

5.  Procedura  zakupu  potrzebnych  części  oraz  materiałów  w celu  realizacji  zadania.

* zakup  potrzebnych  części  do  naprawy  urządzeń  transportu  bliskiego  jest  uprzednio

konsultowany  z kierownikiem  Oddziału  Trakt  Sp.  z  o.o.  oraz  poparty  oddzielnym

zamÓwieniem.

dopuszcza  się zakup  części  oraz  potrzebnych  materiałów  bez  stosownego  zamówienia  tylko

wtedy,  gdy  ich wartość  nie przekracza  I.OOO,OO zł. netto,  a wymaga  tego  konieczność  szybkiej

naprawy  danego  urządzenia.

---s'e';re-t'a'rz-x'o'm'i's)-;p'rz-e-ta-rr)'o'w-e-1...."".J..ua--'-;'
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*  nagła  zaistniała  potrzeba  zakupu  jest  konsultowana  z  kierownikiem  oddziału  w  celu

wzajemnych  uzgodnień  w temacie  posiadanych  rezerw  materiałowych  celem  obniżenia

kosztów  naprawy.

6.  Gwarancja:

*  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na wykonaną  usługę  na okres  nie

krótszy  niż 12 miesięcy  lub zgodnie  z gwarancją  producenta,  licząc  od daty  odbioru  przez

Zamawiającego  i podpisania  protokołu  odbioru  obsługi  technicznej  i konserwacji.

*  Udzielona  gwarancja  musi  uwzględniać  spełnienie  parametrów  technicznych,  potwierdzonych

w złożonej  ofercie.

*  W przypadku  wystąpienia  wady  i usterek  w wymienionych  elementach  Wykonawca  jest

zobowiązany  na  własny  koszt  wymienić  lub  naprawić  dotknięte  wada/usterką  elementy.

*  Zamawiający  wymaga  zapewnienia  całodobowego  serwisu  wymienionych  elementów  w

okresie  gwarancyjnym.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przystąpić  do usunięcia  usterki  w

następnym  dniu  od jej telefonicznego  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  i usunąć  ją  bez

zbędnej  zwłoki.

*  Wymienione  w ramach  gwarancji  elementy  zostaną  objęte  nową  gwarancją  na niezmienionych

warunkach.

*  Okres  gwarancji  ulega  wydłużeniu  o czas  wykonywania  ewentualnych  napraw  gwarancyjnych.

*  Usługa  gwarancyjna  może  być  wykonywana  wyłącznie  przez  osoby,  które  posiadają

stosowne,  zgodne  z obowiązującymi  przepisami  kwalifikacje,  uprawnienia  i upoważnienia  do

wykonywania  danych  prac  i czynności  (uprawnienia  do konserwacji  urądzeń  transportu

bliskiego  wydane  przez  UDT  oraz  komisję  kwalifikacyjną  wydające  świadectwo  kwalifikacyjne

kat.  E stosownie  według  potrzeb  dla  danego  urządzenia).

*  Odpowiedzialność  Wykonawcy  z tytułu  rękojmi  regulują  odpowiednie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

7.  Wymagany  termin  realizacji  napraw  awaryjnych  urządzeń  transportu  bliskiego:

*  w ramach  zaistniałych  potrzeb  na telefoniczne  wezwanie  Kierownika  oddziału  lub osoby  przez

niego W7ZnaCZ0nej.

*  dyspozycyjność  od poniedziałku  do  piątku  od  godz.  6.00  do  godz.  22.00

8.  Termin  realizacji  umowy:

*  Wymagany  okres  realizacji  zamć»wienia  wynosi:  do 12  miesięcy  od daty  podpisania  umowy.

*  Szacowany  termin  rozpoczęcia  realizacji  usługi:  0a1.01.2022  r.

{-4
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TRAKT  SP.Z O. O.

Załącznik  nr  2

Nrsprawy:  04/2021

FORMULARZ  OFERTOWY

Data,  ...................

OFERTA

Niniejsza  oferta  zawiera  kolejno............  ponumerowanych  stron.

Numeracją  objęte  są także  zaświadczenia,  oświadczenia  i wszelkie  załączniki.

Pełna  nazwa  Wykonawcy:............................................................................

Siedziba  Wykonawcy  (adres):.

Województwo,  gmina:

Nr teIefonu................

e-mail:  .......,,...,,,,,,,,,

NIP:............................ REGON:

Do:  ,,TRAKT"  Sp.  z o. o-

44-122  Gliwice,  ul.  Jasna  31B

W  związku  z ogłoszeniem  postępowania  o udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  pt.:

,,Świadczenie  us/ug  w  zakresie  konserwacji  oraz  napraw  awaryjnych  jednostek  transportu

bliskiego  eksploatowanych  na  oddziałach  TRAKT  Sp.  z o. o. w 2022  roku"

1)  Oferujemy  wykonanie  usługi  objętej  zamówieniem,  zgodnie  z wymaganiami  określonymi  przez

Zamawiającego  w cenie:

OKREG  1

Przeq(ody  konsenuacyine  na terenie  KWK,,  Chwałowicei  "

LP. Rodzaj  urządzenia Nr UDT

Cena

jednostkowa
netto

Koszt  roczny

konsenvacji

ko1.5= ko1.4 x 12 m-cy

1 2 3 4 5

1 Żuraw  wieżowy  ŻB 75/1  00 Ż9 N 3207000299

2 Żuraw  samojezdny  Polan  D 11 N 3207007  405

3 Żuraw  samojezdny  Polan  D 13 N 3207000249

SUMA:

Przegfody  konserwacyjne  na terenie  KWK,,  Rydułtowy  '

Lp. Rodzaj  urządzenia Nr  UDT

Cena

jednostkowa
netto

Koszt  roczny

konsenvaeji

ko1.5= ko1.4 x '12 m-cy

1 2 3 4 5

1 Żuraw  samojezdny  Polan  D 8 N 3207000115

Sekretarz Komisfi Przetargowej Strona  9
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-l Żuraw  samojezdny  Polan  D 9 N 3207000257

3 Żuraw  samojezdny  Polan  D 4 N 3207000311

4 Suwnica  pom.  dwudźwigarowa  SU 9 N 330700ffl5

5 Suwnica  pom.  dwudźwigarowa  SU 10 N 3307001114
I

6 Wózek  widłowy  LIUGONG  W7 N 4707004281

7 Wózek  widłowy  LIUGONG  W8 N 4707004282

SUMA:

Przeo-ody  konsenuacyjne  na  terenie  KWK,,Marcel"  -  place  składowe

Lp. Rodzaj  urządzenia

I

Nr  UDT ledncoesntkaowa
netto

I KkoosnzsŁerrwocazcnjr
ko1.5=  ko1.4 x 12 m-cy

1 2 3 4 5

1 żuraw  wieżowy  żB  75/100  ż 1 N 3207000245

2 żuraw  wieżowy  żB  75/1  00 ż 2 N 3207000381

3 Suwnica  bramowa  SU 2 N 3307800020

4 Wózek  widłowy  HC Q -  3,5t  WI N 4707002701

5 Wózek  widłowy  HC Q -  3,5t  W2 N 4707002702

6 Wózek  widłowy  GODSENSE  W19 N 4709009607

7
Wózek  widłowy  CPCD35-XW33E-

RT  W  21
N 471401680

8
Wózek  widłowy  CPCD35-XW33E-

RT  W  22
N 471  401  4682

SUMA:

Lp. Zakres
Szacunkowa

ilość  godzin

Cena

jednostkowa

netto  [zł/h]

Wartość  netto

ko1.5= ko1.4 x ko1.3

y 2 3 4 5

1 Naprawy  awaryjne 740

Okręą  1 SUMA:

Sekretarz Komisfi Przetargowej Stmna  10
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OKREG  2

Przegaody  konserwacyine  na terenm  KVVK,,Bolesław  Śmiały"

Lp. Rodzaj  urządzenia Nr  UDT

Cena

jednostkowa
netto

Koszt  roczny

konsemacji

ko1.5= ko1.4 x 12 m-cy

7 2 3 4 5

1 żuraw  wieżowy  żB  75/1  00 ż 'l2 N 320918258

2 Żuraw  samojezdny  POLAN  D6 N 3207000199

SUMA:

LP. Zakres
Szacunkowa

ilość  godzin

Cena

jednostkowa

netto  [zł/h]

Wartość  netto

ko1.5= ko1.4 x ko1.3

1 2 3 4 5

1 Naprawy  awaryjne 281

Okręg  2 SUMA. zł. netto

OKREG  3

Przegfody  konserwacyjne  na terenie  KWK,,Knurów-Szczyqłowice"  Ruch  Knurów

t-p. Rodzaj  urządzenia Nr  UDT

Cena

jednostkowa
netto

Koszt  roczny

konsentvacji

ko1.5:  ko1.4 x 12 m-cy

1 2 3 4 5

1 Żuraw  wieżowy  ŻB 75/1  00 Ż3 N 3207000236

2 żuraw  wieżowy  żB  75/1  00 ż 4 N 3207000149

3 żuraw  wieżowy  żB  75/100  ż 5 N 3207000378

4 Żuraw  samojezdny  Polan  D 2 N 3207000040

5 Żuraw  samojezdny  Polan  D 14 N 3207000240

6 Żuraw  samojezdny  SG 4279J N 3207000372
I

7 Żuraw  samojezdny  SG 4281J N 3207000356

8 Żuraw  samojezdny  SG 067AG N 3227002926

9
Podnośnik  montażowy  STAR  SG

2429J
N 3707000111

SUMA:
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Lp. Zakres
Szacunkowa

ilość  godzin

Cena

jednostkowa

netto  [zł/h]

Wartość  netto  I
ko1.5= ko1.4 x ko1.3 i

7 2 3 4 5

1 Naprawy  awaryjne 186

Okręg  3 SUMAa zł. netto

2)  Cenę  ofertową  przedstawiamy,  jako  cenę  zakresu  usługi  opisanej  w załączniku  nr 1
3)  Podana  przez  nas cena oTertowa  zawiera  wszystkie  koszty poniesione  w celu należytego

wykonania  zamówienia.

4)  Oferujemy  termin  realizacji  zamówienia  zgodny  z SIWZ.

5) Oferujemy  warunki  gwarancji  zgodny  z SIWZ.

6)  Oferujemy  termin  płatności  wynoszący...............  dni od daty  wpływu  faktury do Zamawiającego.

7)  Oświadczamy,  że:

a)  zapoznaliśmy  się  z  SIWZ  oraz  akceptujemy  warunki  realizacji  określone  przez
Zamawiającego  w SIWZ  bez zastrzeżeń,

b)  zapoznaliśmy  się  z Regulaminem  okreśjającym  sposób  postępowania  w sprawach  o
udzielanie  zamówień  w TRAKT  Sp. z o. o. znajdującym  się  na stronie  www.traktqIiwice.pl.

c)  zapoznaliśmy  się oraz  przyjmujemy  bez zastrzeżeń  zapisy  Istotnych postanowień, które
zostaną  wprowadzone  do umowy.

8)  Oświadczamy,  że podmiot  składający  niniejszą  ofertę:
a)  posiada  uprawnienia  do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli  ustawy

nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,

b)  posiada  niezbędną  wiedzę  i doświadczenie  oraz dysponują  potencjałem  technicznym

i osobami  zdolnymi  do wykonania  zamówienia,

c)  znajduje  się  w sytuacji  ekonomicznej  i finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia,

d)  nie  zalega  z uiszczaniem  podatków,  opłat  lub składek  na ubezpieczenia  społeczne

i zdrowotne  z wyjątkiem  przypadków,  gdy uzyskali  oni przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie,  rozłożenie  na raty  zaległych  płatności  lub wstrzymanie  w całości  wykonania

decyzji  właściwego  organu,

e)  nie jest  w stanie  likwidacji  lub upadłości/jest  w stanie  upadłości  lub likwidacji"  (za wyjątkiem

Wykonawców,  którzy  po ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym

wyrokiem  sądu,  jeżeli  układ  nie przewiduje  zaspokojenie  wierzycieli  poprzez  likwidację

majątku  upadłego).

"nie  właściwe  skreślić

Załącznikami  do niniejszej  oferty  są:

Nazwa  nr dokumentu: nr strony  w ofercie:

1.

2.

3.

4.

5.

"nie  potrzebne  skreślić

(pieczęć  i podpisy  osoby/osób  upowaznionych  do
reprezentowania  Wykonawcy)
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Załącznik  nr  3

Istotne  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  umowy

1.  Przedmiot  umowy

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń
transportu  bliskiego  eksploatowanych  na Oddziałach  TRAKT Sp. z o. o.

2. Podstawą  zawarcia  umowy  są:

a) Uchwała  Zarządu  Trakt  Sp. z o.o. nr..........................

b) Protokół  końcowy  z postępowania  nr..........................

c) Protokół  z negocjacji/Iicytacji  z dnia.............................

d) Oferta  Wykonawcy  z dnia..........................

e) Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia.

2. Cenaiwarunki  płatności

1.  Wartość  umowy  nie może  przekroczyć:

a)  wartość  netto:  .......................  zł. (słownie:  .....................),

b)  wartość  brutto........................  zł. (słownie:  ...........................  ),
c)  kwota  podatku  VAT.......................  zł. (słownie:'.......................).

2.  Ceny  jednostkowe  przedmiotu  umowy  zawiera  Załącznik  nr ź do niniejszej  umowy.
3. Ceny  jednostkowe  są  stałe  i nie podlegają  indeksacji.

4.  Podstawą  do wystawienia  faktury  każdorazowo  będzie  potwierdzony  przez upoważnionego
przedstawiciela  Zamawiającego  protokół  odbioru  usługi.

5. Fakturę  należy  wystawić  na: TRAKT  Sp.  z o.o.,  ul. Jasna  :31B, 44-122  Gliwice  oraz przesłać

mailem  na adres:  faktury@traktqliwice.pl.

6. Fakturę  za realizację  umowy  naieży  dostarczyć  Zamawiającemu  każdorazowo  w terminie 7 dni
od daty  podpisania  protokotu  usługi.

7. Przy zapłacie  zobowiązania  wynikającego  z niniejszej  umowy,  Zamawiający  zastrzega sobie
prawo  wskazania  tytułu  płatności  (numer  faktury).

8. Termin  płatności  faktury  dokumentującej  zobowiązanie  z niniejszej  umowy  wynosi  ........  dni  od

daty  wpływu  faktury  do Zamawiającego  wystawionej  na podstawie  protokołu  wykonania  usługi

podpisanego  przez  upoważnionych  przedstawicieli  Stron.

9. W przypadku  zapłaty  należności  w formie  przelewu  bankowego,  Strony  ustalają,  jako  datę

zapłaty  przez  Zamawiającego,  datę  obciążenia  rachunku  bankowego  Zamawiającego.

10. W przypadku  opóźnień  w  płatnościach,  kwestia  regulowania  odsetek  będzie  przedmiotem

odrębnych  negocjacji.

1 L Należności  wynikające  z niniejszej  umowy  w tym odszkodowawcze  i odsetkowe  nie mogą  być

przedmiotem  obrotu  (cesja,  sprzedaż),  zgodnie  z  art.  509  KC,  bez  pisemnej  zgody

Zamawiającego.

12. Numer  rachunku  bankowego  Wykonawcy  będzie  wskazywany  każdorazowo  tylko  i wyłącznie  na

fakturach.

3.  Realizacja  przedmiotu  umowy

1.  Każdorazowo,  po wykonaniu  usługi  utrzymania  sprawności  technicznej  i konserwacji  urządzeń

transpońu  bliskiego  muszą  spełniać  wymagania  wynikające  z:

a)  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  28  czerwca  2002  r. w  sprawie

bezpieczeństwa  i higieny  pracy,  prowadzenia  ruchu  oraz  specjalistycznego  zabezpieczenia

przeciwpożarowego  w zakładach  górniczych  wraz  z późniejszymi  zmianami,

b)  Dokumentacji  Techniczno  -  Ruchowej  (DTR)  lub instrukcji  urządzeń.

2. Usługi  utrzymania  sprawności  technicznej  i konserwacji  muszą  być wykonywane  zgodnie  z

dokumentacją  techniczno  -  ruchową  (DTR)  i instrukcją  urządzeń  oraz  tak, aby każdorazowo

zapewnić  przywrócenie  urządzeń  i instalacji  do stanu  pełnej  zgodności  z dokumentacją,  która

stanowiła  podstawę  dopuszczenia  ich do eksploatacji.

- - -S-e-k-re-t-a-rz-Komisfr '?4-e-ta-rgo-w-e-j-:.-..-.t- -..E-
Stmna  13



TRAKTSP.ZO.O.

3. Parametry techniczno-funkcjonalne maszyn i urządzeń,  każdorazowo po wykonane3  usłudze

obsługi  technicznej  i konserwacji  muszą  być  zgodne  z parametrami  określonymi  w dokumentacji

wykonanej  usługi,  poparte  muszą  być wpisem  do  dziennika  konserwacji  urządzenia  oraz

protokołem  zgodnie  z Załącznikiem  nr  2i3  do  umowy.

4. Zakup  części  i materiałów  potrzebnych  do świadczenia  usługi  każdorazowo  będzie  uzgadniany

z kierownikiem  Oddziału  Trakt  Sp. z o.o. oraz  poparty  będzie  oddzielnym  zamówieniem.

5. Dopuszcza  się zakup  części  i materiałów  bez  stosownego  zamówienia  gdy  ich wartość  netto  nie

przekroczy  I.OOO,OO zł., a wymaga  tego  konieczność  szybkiej  naprawy  danego  urządzenia.

Zakup  taki konsultowany  jest  także  z kierownikiem  Oddziału  w celu  wzajemnych  uzgodnień  w

temacie  posiadanych  rezerw  materiałowych  celem  obniżenia  kosztów  naprawy.

6. Części  i materiały  użyte  do  świadczenia  usługi  powinny  posiadać  świadectwo  fabryczne

producenta  części  oraz  świadectwo  zgodności.

7. Zamawiający  wymaga  rozpoczęcia  realizacji  usługi  dnia następnego  od daty telefonicznego

wezwania  przez  Zamawiającego.

8. Transport  związany  z prawidłową  realizacją  zamówienia  każdorazowo  i w każdym  przypadku  jest

obowiązkiem  Wykonawcy.

9. Usługi  utrzymania  sprawności  technicznej  i konserwacji  mogą  być  wykonywane  wyłącznie  przez

osoby,  które  posiadają  stosowne,  zgodne  z obowiązującymi  przepisami  kwalifikacje,  uprawnienia

i upoważnienia  do wykonywania  danych  prac  i czynności  (uprawnienia  do konserwacji  urządzeń

transportu  bliskiego  wydane  przez  Urząd  Dozoru  Technicznego  oraz komisję  kwalifikacyjną

wydające  świadectwo  kwalifikacyjne  kat. E stosownie  według  potrzeb  dla danego  urządzenia).

IO.  Wykonawca  usług  konserwacyjnych,  prygotowuje  urządzenia  do odbioru  łącznie  z pomiarami

przeciwporażeniowymi  i uzgadnia  termin  badania  urządzeń  transportu  bliskiego  z UDT  oraz  jest

obecny  przy  jego  badaniu  w ramach  zawartej  umowy.

11.  Przedmiot  zamówienia  należy  realizować  od  ...............................

z zapotrzebowaniem  Zamawiającego.

12.  Każdorazowo  odbiór  usługi  przez  Zamawiającego  zostanie  potwierdzony  protokołem  odbioru

usługi,  który  podpisany  przez  Strony  stanowić  będzie  podstawą  do wystawienia  faktury.

13.  Protokót  odbioru  usługi  każdorazowo  należy  sporządzić  w  dwóch  jednobrzmiących

egzemplarzach  po jednym  dla Zamawiającego  i Wykonawcy.

14.  Protokół  odbioru  usługi  sporządza  Wykonawca  zgodnie  z Załącznikami  nr  2i3  do  umowy.

15.  Protokół  odbioru  usługi  winien  zostać  podpisany  prze  osobę  odpowiedzialną  ze  strony

Zamawiającego  i Wykonawcy,  za realizację  umowy.

16.  Miejscem  odbioru  usługi  jest  Okręg.....  : Oddział.................

17.  Przed  odbiorem  usługi  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  i przekazać  Zamawiającemu:

a) świadectwo  jakości  wykonanej  usługi,

b) świadectwo  gwarancji,

c) świadectwa  fabryczne  lub świadectwa  zgodności  producenta  części  i materiałów  użytych  do

usługi,

d) protokół  odbioru  usługi  zgodnie  z Załącznikiem  nr I i2  do Umowy

zgodnie

'l.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na wykonaną  usługę  na okres  nie krótszy

niż  12  miesięcy  lub  zgodnie  z  gwarancja  producenta,  licząc  od  daty  odbioru  przez

Zamawiającego  i podpisania  protokołu  odbioru  obsługi  technicznej  i konserwacji.

2. Udzielona  gwarancja  musi  uwzględniać  spełnienie  parametrów  technicznych,  potwierdzonych  w

złożonej  ofercie.

3. W przypadku  wystąpienia  wady  i usterek  w  wymienionych  elementach  Wykonawca  jest

zobowiązany  na własny  koszt  wymienić  lub naprawić  dotknięte  wadą/usterką  elementy.

4.  Zamawiający  wymaga  zapewnienia  całodobowego  serwisu  wymienionych  elementów  w okresie

gwarancyjnym.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przystąpić  do usunięcia  usterki  w następnym  dniu

od ')e3 telefonicznego zgłoszenia  przez  Zamawiającego  i usunąć  ją bez  zbędnej  zwłoki.

5. Wymienione  w ramach  gwarancji  elementy  zostaną  objęte  nową  gwarancją  na niezmienionych

warunkach.
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6. Okres  gwarancji  ulega  wydłużeniu  o czas  wykonywania  ewentualnych  napraw  gwarancyjnych.

7. Usługa  gwarancyjna  może  być wykonywana  wyłącznie  przez  osoby,  które  posiadają  stosowne,

zgodne  z obowiązującymi  przepisami  kwalifikacje,  uprawnienia  i upoważnienia  do wykonywania

danych  prac i czynności  (uprawnienia  do konserwacji  urządzeń  transportu  bliskiego  wydane

przez  UDT  oraz  komisję  kwaliFikacyjną  wydające  świadectwo  kwalifikacyjne  kat. E stosownie

według  potrzeb  dla danego  urządzenia).

8. Odpowiedzialność  Wykonawcy  z tytułu  rękojmi  regulują  odpowiednie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

5.  Obowiązki  Zamawiająceqo  i Wykonawcy

1.  Do obowiązków  Zamawiającego  należy:

a) udostępnienie  maszyny  lub urządzenia  Wykonawcy,

b) akceptacja  przedstawionego  przez  Wykonawcę  sposobu  i konieczności  usunięcia  usterki  wraz

z wyceną,

c) protokolarne  potwierdzenie  odbioru  usługi  oraz  wszystkich  wymaganych  dokumentów.

2. Do obowiązków  Wykonawcy  należy:

a) każdorazowo  i w każdych  okolicznościach  transport  oraz  zapewnienie  materiałów,  części,

sprzętu,  urządzeń  i narzędzi  koniecznych  do wykonania  przedmiotu  umowy,

b) wykonanie  usług  utrzymania  sprawności  technicznej  i konserwacji  zgodnie  z wymaganiami

Zamawiającego,

c) przekazanie  Zamawiającemu  przed  odbiorem  usługi  wszystkich  wymaganych  dokumentów,

d) wykonywanie  czynności  utrzymania  sprawności  technicznej  i konserwacji  oraz  gwarancyjnych

na terenie  powierzchni  Zakładu  Górniczego  z zachowaniem  obowiązujących  przepisów,

Prawa  geologicznego  i górniczego  oraz  ogólnie  obowiązujących  przepisów  BHP.

6.  Nadzór  i koordynacja

1.  Ze strony  Zamawiającego  dla Oddziału  KłNK................:

nr tel.

a w razie  jego  nieobecności

nr tel.

Ze strony  Wykonawcy

nr tel.

a w razie  jego  nieobecności

nr tel.

7.  Nadzór  wynikający  z zarządzania  środowiskoweqo

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

środowiska.

2. Wykonawca  oświadcza,  że jeśli w trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  powstaną  odpady  (za

wyjątkiem  odpadów  górniczych  i wszelkich  odpadów  wydawanych  z dołu  na  jednostkach

transportowych  tj. złom,  drewno,  Thpady  gumowe,  butelki  PET,  worki  papierowe  itp.,  które

zagospodaruje  Zamawiający),  to jest  on Wytwarzającym  i Posiadaczem  tych odpadów  i zobowiązuje

się do postępowania  z nimi zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  prawa  w sposób  gwarantujący

poszanowanie  środowiska  naturalnego.

8. Rozwiązanie,  odstąpienie  lub  wypowiedzenie  umowy

1.  Strony  mogą  w każdej  chwili   umowę  na mocy  porozumienia  stron.

2.  W  przypadku  niewykonania  lub nienależytego  wykonywania  zobowiązania  wynikającego  z umowy

przez  jedną  ze stron,  po wyznaczeniu  przez  drugą  ze stron  odpowiedniego  dodatkowego  terminu

do wykonania  umowy  (lub zmiany  sposobu  jej  wykonywania),  druga  strona  w  prypadku

bezskutecznego  upływu  tego  terminu,  będzie  uprawniona  do  od umowy  ex nunc

=y'i-   (')
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(od teraz)  od  pozostałej  do  wykonania  części  umowy  lub wskazanej  przez  siebie  części

niewykonanych  lub wykonywanych  wadliwie  prac.  W takim  przypadku  Wykonawcy  przysługuje

wynagrodzenie  za zgłoszone  do odbioru  do dnia  odstąpienia  od umowy  prace  lub częściowo

zrealizowane  prace,  jeżeli  zostały  one  wykonane  lub  były  prowadzone  zgodnie  z  umową

proporcjonalnie  do stopnia  ich  zaawansowania.  Strony  sporządzą  protokół  dokumentujący  zakres

zgłoszonych  do  odbioru  lub  częściowo  wykonanych  prac.

3.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo   od umowy  ex nunc  (od  teraz)  w przypadku

naruszenia  przez  Wykonawcę  przy  wykonywaniu  przedmiotu  umowy  przepisów  prawa,

podstawowych  zasad  bezpieczeństwa,  czy  też praw  osób  trzecich  skutkującego  powstaniem

zagrożenia  bezpieczeństwa  mienia  Zamawiającego  lub zdrowia,  życia  pracowników  bądź  też

mogącego  prowadzić  do  negatywnych  skutków  prawnych  dla  Zamawiającego.  Prawo  to

Zamawiający  może  wykonywać  w ciągu  30 dni od dnia  powzięcia  przez  niego  wiadomości  o

naruszeniu  przez  Wykonawcę  przepisćiw  prawa  skutkującego  powstaniem  w/w  zagrożenia.

W  takim  przypadku  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  należne  mu  z tytułu  wykonania  części

umowy.  Strony  sporządzą  protokół  dokumentujący  zakres  zgłoszonych  do  odbioru  lub  częściowo

wykonanych  prac.

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do jednostronnego   od umowy  ex nunc  (od

teraz)  w  przypadku:

a) wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że jej  wykonanie  nie leży  w interesie

publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy.  Odstąpienie  może

nastąpić  w  terminie  30  dni  od powzięcia  wiadomości  o powyższych  okolicznościach.  W  takim

przypadku  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  należne  mu z tytułu  wykonania  części

umowy.  Strony  sporządzą  protokół  dokumentujący  zakres  zgłoszonych  do odbioru  lub

częściowo  wykonanych  prac.

b) utraty  przez  Wykonawcę  posiadanych  uprawnień,  do  wykonywania  działalności  lub

czynności  objętej  przedmiotem  zamówienia,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek

ich posiadania.

5.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  całości  lub  części  umowy  ex nunc  (od  teraz)

z zachowaniem  okresu  wypowiedzenia  wynoszącego  nie mniej  niż 30 dni  i nie więcej  niż 90 dni,

określonego  w odrębnym  oświadczeniu,  w przypadku:

a) ograniczenia  produkcji  lub reorganizacji  w jednostkach  organizacyjnych  Zamawiającego,

powodujących  możliwość  wykorzystania  uwolnionych  środków  produkcji  lub  potencjału

ludzkiego  do  samodzielnej  realizacji  przez  Zamawiającego  świadczeń  objętych  umową.

b) zmian  w strukturze  organizacyjnej  Zamawiającego,  skutkującej  tym,  że świadczenie  objęte

umową  nie  może  być  zrealizowane  w  całości  lub  części

c) niewykonywania  lub  nienależytego  wykonywania  zamówienia  z przyczyn  leżących  po stronie

Wykonawcy,  przy  czym  za:

-  niewykonywanie  zamówienia  rozumie  się  wielokrotne  uchylanie  się  przez  Wykonawcy

od realizacji  umowy  w całości  lub  w części,

-  nienależyte  wykonywanie  zamówienia  rozurriie  się  wykonywanie  zamówienia  w

sposób  niezgodny  ze sposobem  określonym  w umowie,  skutkującym  tym,  iż uzyskany

efekt  realizacji  zamówienia  nie odpowiada  wymaganiom  wynikającym  z niniejszej

umowy  i może  być  nieprzydatny  do wykonywania  konkretnych  robót  planowanych

przez  Zamawiającego  lub sposób  wykonywania  prac  przez  Wykonawcę  świadczy  o

braku  odpowiedniego  potencjału  umożliwiającego  wykonywanie  zleconych  prac  i

napraw  w sposób  terminowy  i zgodny  z niniejszą  umową.

6.  Postanowienia  ust. 1-5  nie  wyłączają  możliwości  odstąpienia  od umowy  na podstawie  przepisów

kodeksu  cywilnego.

9. Kary  umowne

W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy:

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapłacić  Zamawiającemu  kary  umowne:
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a. w wysokości  IO % wartości  netto  niewykonanej  części  umowy,  gdy Zamawiający  odstąpi

od  umowy  z powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada  Wykonawca  lub  skorzysta  z

przysługującego  mu prawa  jej  wypowiedzenia,

b. w wysokości OI % wartości netto umowy za każdy  dzień opóżnienia w wykonywaniu

przedmiotu  umowy  (licząc  od dnia  następującego  po bezskutecznym  upływie  uzgodnionego

przez  Strony  terminu  lub  w  braku  możliwości  porozumienia  się  wskazanego  przez

Zamawiającego  terminu  wykonania  danej  naprawy  lub począwszy  od dnia  następującego  po

dniu,  do którego  prace  konserwacyjne  powinny  były  zostać  wykonane).

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy  kary  umowne:

a. w wysokości  IO % netto  niewykonanej  części  umowy,  gdy  Wykonawca  odstąpi  od umowy  z

powodu  okoliczności,  za które  odpowiada  Zamawiający.

3. Niezależnie  od  kar  umownych  przewidzianych  w  pkt.  1 i 2 Strony  mogą  dochodzić

odszkodowania  na zasadach  ogćilnych  do wysokości  faktycznie  poniesionych  strat.

10.  Siła  wyższa

1.  Strony  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  niewypełnienie  zobowiązań  umownych  z powodu

wystąpienia  siły wyższej.  Za  przypadki  siły wyższej,  które  uwalniają  Strony  od wypełnienia

zobowiązań  umownych  na czas  trwania  siły  wyższej,  uznaje  się nieprzewidziane  wydarzenia,  które

wystąpią  niezależnie  od woli  stron  i po zawarciu  niniejszej  umowy,  a którym  strona  nie będzie

mogła  zapobiec  pry  zastosowaniu  należytej  staranności,  udaremniając  całkowicie  lub częściowo

wypełnienie  zobowiązań  umownych,  jak np.:  pożar,  powódź,  trzęsienie  ziemi,  strajk,  wojna,

mobilizacja,  działania  wojenne  wroga,  rekwizycja,  embargo  lub zarządzenia  władz.

2.  Siłą  wyższą  nie jest  brak  siły roboczej,  materiałów  i surowców,  środków  transportu,  chyba,  że jest

to spowodowane  siłą  wyższą.

3. O zaistnieniu  okoliczności  uznanych  za siłę  wyższą,  Strony  są  zobowiązane  niezwłocznie  się

powiadomić.

11.  Ochrona  danych  osobowych.

4. W związku  z wykonywaniem  niniejszej  Umowy  dochodzi  do udostępnienia  przez  jedną  ze Stron

drugiej  Stronie  danych  osobowych  osób  zaangażowanych  w zawarcie  oraz  wykonywanie  umowy

(da1e3, jako,,dane  osobowe").
2. Celem  przetwarzania  danych  osobowych  udostępnionych  przez  Strony  jest zawarcie  oraz

wykonanie  niniejszej  Umowy.  Przez  wykonanie  niniejszej  Umowy  Strony  rozumieją  w

szczególności:  nawiązanie  i utrzymywanie  stałego  kontaktu  na  potrzeby  wykonania  Umowy,

realizację  wszelkich  zobowiązań  wynikających  z Umowy;  jeżeli  to potrzebne:  udostępnienie  danych

osobowych  podwykonawcom  i innym  partnerom  handlowym  zaangażowanym  w  wykonanie

Umowy,  uzgadnianie  sposobów  wykonania  zobowiązań.

3. Udostępnienie  danych  osobowych  powoduje,  iż Strona,  której  udostępniono  dane  osobowe  staje

się ich administratorem  w rozumieniu  art. 4 pkt 7 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i

Rady  z dnia  27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z

przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz

uchylenia  dyrektywy  95/46/łNE  (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych  osobowych)  (Dz. Urz.

UE L.2016.119.1  z dnia  4 maja  2016  roku)  (dalej,  jako,,RODO"),  ustalając

4.  Strony  umowy  zobowiązują  się  do ochrony  udostępnionych  danych  osobowych,  w tym  do

stosowania  organizacyjnych  i technicznych  środków  ochrony  danych  osobowych.  Strony

zobowiązują  się  także  do zapoznania  z przepisami  dotyczącymi  ochrony  danych  osobowych

pracowników,  którzy  będą  mieli  dostęp  do danych  osobowych  udostępnionych  przez  Strony  umowy

oraz  do nadania  im stosownych  upoważnień  do przetwarzania  danych  osobowych.

5. Strony  umowy  w związku  z udostępnieniem  danych  osobowych  zobowiązane  są do spełnienia

obowiązku  informacyjnego  wobec  osób,  których  dane  pozyskują.

6. W przypadku  ewentualnego  naruszenia  przepisów  dotyczących  ochrony  danych  osobowych  przez

jedną  ze Stron.  Strona,  która  dopuściła  się tego  naruszenia  jest  zobowiązana  pokryć  koszty

poniesione  w związku  z tym  naruszeniem  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  w tym  zakresie.
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12.  Postanowienia  końcowe

1. Spory wynikające  z zawartej  umowy  będą  rozstrzygane  przez sąd właściwy  dla siedziby

Zamawiającego.

2. Zabrania  się  Wykonawcy  zatrudniania  w jakiejkolwiek  formie  pracowników  TRAKT  Sp. z o.o.  do

wykonywania  czynności  związanych  z realizacją  umowy.  Zakaz  o ten nie dotyczy  pracowników

Zamawiającego  wykonujących  na rzecz  firm obcych  czynności,  które na podstawie  przepisów

prawa  pracy  uzasadniają  udzielenie  pracownikowi  przez  pracodawcę  zwolnienia  od pracy.

3. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednio  przepisy

Kodeksu  Cywilnego  i innych  ustaw  obowiązujących  w tym zakresie.

4. Wszelkie  zmiany  i uzupełnienia  umowy  wymagają  dla swej ważności  formy  pisemnej  w postaci

aneksu  do umowy.

5. Umowa  została  sporządzona  w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach  po I egzemplarzu  dla każdej

ze Stron.
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Załącznik  nr  2 do umowy

Z dnia  .....,,,,,,,,,,,,,,,,,

Miejscowość,  data  ...................................

PROTOKÓŁ  Z WYKONANYCH  PRAC  NAPRAWCZYCH  DLA  DANEGO  URZĄDZENIA
TRANSPORTU  BLISKIEGO.

1.  Rodzaj,  typ,  nr  fab.  urządzenia  transportu  bliskiego.

2.  Rodzaj  powstałej  awarii.  ( mechaniczna,  elektryczna)

3.  Wykonawca.

4.  Data  i godz.  rozpoczęcia  naprawy.

5.  Dataigodz.  zakończenia  naprawy.

6.  Suma  poniesionego  czasu  na naprawę  w  godz.

7.  Zakres  wykonywanej  naprawy  wraz  czasookresem  udzielonej  gwarancji  na naprawę

8.  Zużyte  materiały  oraz  części  -  ( dotyczy  części  oraz  materiałów  zakupionych  przez  wykonawcę

usługi,  z którym  zawarta  jest  umowa  na świadczenie  tego  typu  usług)
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Potwierdzenie  zgłaszające  wykonanie  usunięcia  awarii  oraz  dopuszczające  urządzenie  do

dalszej  eksploatacji  przez  wykonawcę.

Data  Podpis  oraz  pieczątka

9-  Kontrola  oraz  potwierdzenie  poprawności  działania  urządzenia  transportu  bliskiego.

Data Imię  Nazwisko  -  stanowisko

IO. Zatwierdzenie  wykonanych  prac  naprawczych  stanowiących  podstawę  do  fakturowania

usługi.

Data Imię  Nazwisko  -  Kier.  Oddziału
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Załącznik  nr  3 do umowy

Z dnia  ,,,,,,,,,.

Miejscowość,  data.......................................

PROTOKÓŁ  Z WYKONANYCH  PRAC  KONSERWACYJNYCH  DLA  DANEGO

URZĄDZENIA  TRANSPORTU  BLISKIEGO.

1.  Rodzaj,  typ,  nr  fab.  urządzenia  transportu  bliskiego.

2.  Wykonawca.

3.  Data  i godz.  rozpoczęcia  konserwacji:  .

4.  Dataigodz.zakończeniakonserwacji:.

5.  Zakres  wykonywanej  konserwacji:

6.  Potwierdzenie  zgłaszające  wykonanie  konsemacji  oraz  dopuszczające  urządzenie  do

dalszej  eksploatacji  przez  wykonawcę.

Data  Podpis  oraz  pieczątka

7.  Kontrola  oraz  potwierdzenie  poprawności  działania  urządzenia  transportu  bliskiego.

Data  Imię  Nazwisko  -  stanowisko

8.  Zatwierdzenie  wykonanej  konsemacji  stanowiących  podstawę  do  fakturowania  usługi.

Data  Imię  Nazwisko  -  Kier.  Oddziału

Sekretarz Komisfi Przetargowej:....

I
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Załącznik  nr 4

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Nazwa  Wykonawcy:

Adres  Wykonawcy:

Data:

Oświadczam/y,  że:

*  posiadam/y  niezbędną  wiedzę  oraz zaplecze  techniczne  niezbędne  do prawidłowej  realizacji

zarnÓwienia,

*  posiadam/y  osoby  posiadające  uprawnienia  do konserwacji,  napraw  i modernizacji  urządzeń

transportu  bliskiego  wydane  przez Urząd Dozoru  Technicznego  oraz komisję  kwalifikacyjną

wydającą  świadectwo  kwalifikacyjne  kat. E, stosownie  według  potrzeb  dla danego  urządzenia.

(pieczęć  i podpisy  osoby/osób  upoważnionych  do

reprezentowania  Wykonawcy)
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