
  

  

  

Pytania i odpowiedzi 
  

Informacje o postępowaniu 
  
Nazwa: Wykonanie czterech otworów pionowych TO-1, TO-2, TO-3, TO-4 za pomocą palownicy  

w rurze osłonowej wyciąganej 
  
Numer zapytania:  WS617782548 
   

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi 

                                                                                                                                              
 

Nr Pytanie Oferenta Odpowiedź Zamawiającego 

1. Które załączniki do oferty w niniejszym 
postępowaniu są wymagane w oryginale 
w formie papierowej i należy je przesłać 
pocztą na adres Zamawiającego? 

Jeśli oferta jest składana przez osoby niefigurujące w KRS 
bądź osoby nieuprawnione do składania oświadczeń 
i reprezentacji Spółki/Firmy, wówczas w oryginale wymagane 
jest pełnomocnictwo dla osoby, która składa ofertę w imieniu 
Spółki/Firmy. Pełnomocnictwo winno być podpisane i 
opieczętowane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Spółki/Firmy.  

2. Czy w ramach niniejszego 
postępowania będzie jeszcze 
przeprowadzona dodatkowo aukcja 
elektroniczna? 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej. 

3. Prosimy o dopuszczenie możliwości 
wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (w kwocie poniżej 
50.000 zł) w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej. W przypadku 
akceptacji powyższego prosimy o 
dokonanie stosownej zmiany w umowie. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia  
zabezpieczenia w wysokości mniejszej bądź równej 
50.000,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. (wzór 
gwarancji ubezpieczeniowej przedstawiono w załączniku nr 1 
pyt. i odp.). 

4. Czy formularz ofertowy jak i inne 
załączniki do oferty należy wypełnić 
online i czy w tym celu udostępniona 
zostanie taka możliwość w Systemie 
Zakupowym. Czy też należy je wypełnić 
ręcznie, następnie zeskanować i wysłać 
poprzez System Zakupowy. Jednak nie 
widoczna jest jakakolwiek możliwość 
wysłania oferty przez ten system. 

Oferta winna być złożona w Systemie Zakupowym Sap Ariba, 
podpisana i opieczętowana przez osoby upoważnione do 
reprezentacji Spółki.  
Jeśli oferta jest składana przez osoby niefigurujące w KRS 
bądź osoby nieuprawnione do składania oświadczeń 
i reprezentacji Spółki/Firmy, wówczas w oryginale wymagane 
jest pełnomocnictwo dla osoby, która składa ofertę w imieniu 
Spółki/Firmy. Pełnomocnictwo winno być podpisane  
i opieczętowane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Spółki/Firmy. 
 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert w formie elektronicznej za pomocą poczty 
elektronicznej przy zachowaniu obowiązku przesłania oferty 
zabezpieczonej hasłem, celem uniemożliwienia 
wcześniejszego zapoznania się z ofertą. Oferta taka powinna 
być wysłana w określonym terminie składania ofert, na adres 
mailowy: pebeka@pebeka.com.pl i zawierać wskazanie 
powodów złożenia oferty drogą mailową zamiast złożenia jej 
poprzez System Zakupowy. Po upływie tego terminu, na 
wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
przesłania hasła w wyznaczonym przez Zamawiającego 



  

  

Nr Pytanie Oferenta Odpowiedź Zamawiającego 

terminie i na wskazany przez niego adres  mailowy. 
Otwarcie wszystkich ofert nastąpi po terminie wyznaczonym, 
jako ostateczny termin składania ofert. 
 

5. Kiedy należy uzupełnić formularz 
rejestracyjny w Systemie zakupowym. 

Poniżej instrukcja dla niezarejestrowanych użytkowników 
Sap Ariba: 
Przetargi nieograniczone w KGHM: 

Strona logowania dla Wykonawców: 

https://service.ariba.com/Sourcing.aw 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w postępowaniach 

prowadzonych przez Grupę KGHM Polska Miedź S.A., 

uprzejmie prosimy o wykonanie poniższych działań. 

Punkty 1-3 dotyczą Dostawców, którzy jeszcze nie 

zarejestrowali się na nowej Platformie Zakupowej KGHM. 

1. Wypełnij wniosek o rejestrację 

http://kghm.sourcing-eu.ariba.com/ad/selfRegistration/ w 

bazie Dostawców Grupy KGHM. Po jego akceptacji przez 

Administratora otrzymasz wiadomość o tytule Zarejestruj się 

jako Dostawca Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., 

zawierającej link do rejestracji w Ariba Network, globalnej 

bazie Dostawców SAP Ariba. Uzyskanie dostępu do Ariba 

Network jest niezbędne do dokończenia procesu rejestracji. 

Rejestracja w Ariba Network jest bezpłatna dla wykonawców. 

2. Kliknij na link z powyższego maila, a następnie utwórz 

konto albo zaloguj się do Ariba Network (jeśli masz już 

konto). 

3. Po zarejestrowaniu lub po zalogowaniu się do Ariba 

Network zostanie automatycznie wyświetlony formularz 

rejestracyjny w bazie dostawców Grupy KGHM. Prosimy  

o jego staranne wypełnienie i przesłanie do akceptacji. 

4. Po wykonaniu powyższych kroków prześlij wiadomość 

email na adres osoby prowadzącej postępowanie z prośbą  

o dodanie do  postępowania. Wiadomość powinna zawierać 

następujące informacje: 

Temat: Postępowanie nr …. 

• Twój numer dostawcy w Ariba Network (przykładowy 

numer: AN11111111111), 

• Nazwa postępowania, w którym chcesz wziąć udział, 

• Numer zdarzenia elektronicznego dla postępowania 

(podany w szczegółach ogłoszenia). 

Jeśli potrzebujesz pomocy, znajdziesz ją w prawej kolumnie 

na stronie 

https://service.ariba.com/Sourcing.aw/.                                   

           

6. W związku z trwającym postępowaniem, 
zwracam się do Państwa z wnioskiem o 
zmianę warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie 
doświadczenia, z obecnych: 
 

Zamawiający informuje, iż nie wymaga, by do oferty dołączać 

referencje. W związku z tym pkt. III, ppkt. 2 g oraz załącznik 

nr 8 SIWZ zostaje wykreślony. 

Dodatkowo Zamawiający dopisuje w zakresie rzeczowym 

https://service.ariba.com/Sourcing.aw
http://kghm.sourcing-eu.ariba.com/ad/selfRegistration/
https://service.ariba.com/Sourcing.aw/
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"wykaz potwierdzający doświadczenie  
w wykonaniu co najmniej jednego 
zamówienia  wykonania  otworu  (pala 
 w  osłonie  rur  1500)  do  głębokości 
 minimum  30  m  w ostatnich 5 latach" 
 
 na następujący: 
 
wykaz potwierdzający doświadczenie  
w wykonaniu co najmniej jednego 
zamówienia   
 
wykonania  otworu  (pala  w  osłonie   
rur  1200)  do  głębokości  minimum   
20  m  w ostatnich 5 latach" (…). 
 
  

(zał. nr  5 SIWZ) pkt. 3 o następującej treści:  

„Wykonawca winien posiadać sprzęt i zaplecze 

techniczne odpowiednie do wykonania zadania”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 

Załącznik nr 1 (pyt. i odp.) 
 

Gwarancja ubezpieczeniowa 

należytego wykonania Umowy 

1. GWARANT: 

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

2. BENEFICJENT:  

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedziba w Lubinie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 

76, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SR dla Wrocławia-Fabrycznej, IX 

wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000110826, NIP: 692-00-00-154 

3. ZOBOWIĄZANY: 

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

 

§1 

Niniejsza gwarancja, zwana dalej „gwarancją” zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego 

Umowy nr ……… z dnia …….. na ………………………….., zawartej pomiędzy Beneficjentem a 

Zobowiązanym, zwanej dalej „Umową”. 

 

§2 

Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz 

Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ….. (słownie: …..)  z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Zobowiązanego. 

 

§3 

Gwarant dokona zapłaty z tytułu gwarancji w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia 

doręczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie 

Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i wymagalna z tytułu określonego w §2 a ponadto, że 

Zobowiązany pomimo pisemnego wezwania w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie wykonał lub 

wykonał nienależycie swoje zobowiązania wynikające  z tytułu określonego w §2, o ile: 

1. wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta w tym zakresie, 

na dowód czego do wezwania dołączony zostanie odpis                                  

z właściwego rejestru w okresie nie dłuższym niż 90 dni przed dniem doręczenia Gwarantowi 

wezwania do zapłaty lub oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

2. w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który Gwarant powinien 

dokonać zapłaty z tytułu gwarancji. 

 

§4 



  

  

Suma gwarancyjna określona w §2 stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta.                  

Każda kwota zapłacona z tytułu gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną określoną               

w §2. 

 

§5 

Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia ……………..r. –  

i tylko wezwanie do zapłaty doręczone odpowiednio w tym okresie i spełniające wszystkie wymogi 

formalne określone w §3 będzie powodowało obowiązek zapłaty z tytułu gwarancji. 

 

 

§6 

1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 

1) niedoręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów obowiązywania 

gwarancji, 

2) wykonania przez Zobowiązanego zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji. 

3) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej 

4) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, 

przed upływem terminu ważności gwarancji, 

5) gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta przed 

upływem terminów obowiązywania gwarancji. 

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

3. Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 

4. Niniejszą gwarancję sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla Beneficjenta i Gwaranta. 

 

 

 

______________________________ 

           Gwarant 

  

 

 

 


