
Załącznik nr 2 do wymaga ń ofertowych  
 

WYMAGANIA TECHNICZNE 
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

                        „Świadczenie usług transportowych samochodami ci ężarowymi”. 
 
 

I. Przedmiot przetargu: 

1. Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi. 

II.    Zakres rzeczowy przedmiotu przetargu, który obejmuje: 
 
    a) transport elementów konstrukcyjnych obudów zmechanizowanych, przenośników  
              zgrzebłowych, taśmowych oraz innych maszyn i urządzeń górniczych, 
          b) samochody obsługują wydziały Zamawiającego, w ramach tej obsługi odbierają  
              i dostarczają również materiały na  kopalnie JSW oraz do firm  na terenie      
              województwa  śląskiego, 
          c) przeciętne, dobowe zapotrzebowanie na samochody ze strony Zamawiającego 
               wynosi: 
               - samochód ciężarowy 6-8 ton: 3 szt. 
               - autowagon 24 ton: 1 szt. 
          d) JZR zastrzegają sobie prawo do zamawiania środka transportowego na czas  
                realizacji danego zlecenia, bez gwarancji codziennych, stałych zleceń   
                przewozowych, oraz korzystania z całości lub części taboru samochodowego  
                zgłoszonego przez firmę przewozową.  
 
 
III. Wymagania techniczne i organizacyjne: 

a) zlecenia transportowe składane są z jednodniowym wyprzedzeniem w formie   
    elektronicznej -  e-mailem lub telefonicznie, 
 b) rozliczenie przejechanych kilometrów na najczęściej zlecanych trasach następować 

                będzie na podstawie tabeli odległości, będącej załącznikiem do umowy,   
 c) potwierdzeniem wykonania usługi będzie podpisane przez wskazane w umowie   
     osoby, zlecenie przewozowe, wzór zlecenia w załączniku do umowy, 
 d) dojazd do miejsca rozpoczęcia usługi w obrębie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz  
     powrót odbywa się na koszt Przewoźnika, w przypadku podstawiania środka            
     transportowego poza obręb miasta Jastrzębie-Zdrój nalicza się kilometry oraz czas  
     dojazdu od siedziby Zamawiającego przy KWK „Borynia” do punktu podstawienia  
     taboru oraz kilometry i czas związany z powrotem z miejsca zakończenia usługi do   
     siedziby Zamawiającego. 
 e) Przewoźnik zobowiązuje się do dostosowania taboru samochodowego do montażu  
      instalacji GPS, lokalizatory dostarczą JZR, 
  f) Zleceniodawca ma prawo do nie zaliczenia do czasu świadczenia usługi okresów  
      nieuzasadnionych postojów lub przerw w jej świadczeniu, 
  g) Przewoźnik odpowiada za utratę, zniszczenie ładunku lub dokumentów  
       przewozowych z chwilą ich przejęcia do momentu przekazania, 

 



            h) Przewoźnik zobowiązuje się wykonywać usługi transportowe z obowiązującymi       
                przepisami, z zachowaniem należytej staranności oraz dbałością o interes  
                Zamawiającego w trakcie ich wykonywania. 

        IV.    Termin świadczenia usług: 
                 01.10.2019r. – 31.12.2020r. lub do wyczerpania kwoty 2 000 000 zł. brutto. 

 

 

        


