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Dotycząca: postępowania na realizację zadania pn. 

 

 

 

Dostawa armatury dla komory startowej oraz 
komór połączeniowych TK5, TK6 na potrzeby 

realizacji zadania - budowa rurociągów systemu 
przesyłu wody do transportu chłodu dla 

systemu klimatyzacji centralnej w rejonie szybu 
GG1” 

 
Numer postępowania HZ14/2020/05/00858 

 

  

 

 

 
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  

– Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). 

 
 

 
 
 

Lubin, czerwiec 2020 r. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 76 

59-301 Lubin  

Tel. 76-840-54-03 

Fax. 76-840-54-95 

2. Wykonawca: 

 Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 

w sprawie zamówienia. Przez Wykonawcę rozumie się również Dostawcę materiałów  

i urządzeń. 

3. Beneficjent: 

Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz, której została otwarta 

akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd. 

4. Prowadzący postępowanie (Kupiec): 

Beata Ciupek - Kijowska 

Dział Zakupów 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 76 

59-301 Lubin 

tel.: (076) 840 5176 lub 695 331 600 

e-mail: Beata.Ciupek-Kijowska@pebeka.com.pl   

w dniach roboczych w godz. 07.00 – 15.00 

5. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z „Procesem – ZAKUPY 

WRAZ Z MAGAZYNOWANIEM”. 

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  

– Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164, z późn. zmianami). 

6. Oznaczenie postępowania:  

 Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwana dalej SIWZ) oznaczone jest znakiem HZ14/2020/05/00858. Wykonawcy 

zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich 

kontaktach z Zamawiającym. 
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę armatury dla komory startowej oraz komór 

połączeniowych TK5, TK6 zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym 

określonym w załączniku nr 2 do SIWZ. 

2. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są  

w Umowie (projekt umowy), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace objęte Umową w sposób niestwarzający 

zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie. 

Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować wytworzone przez siebie odpady powstałe  

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (w tym opakowania i odpady opakowaniowe) we 

własnym zakresie, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, za wyjątkiem 

odpadów użytecznych, których zagospodarowanie należy uzgodnić z Zamawiającym oraz 

usunięcie ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska wynikających z jego 

działania. 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy realizacji Umowy tylko takich 

niebezpiecznych substancji i ich mieszanin, które ujęte są w aktualnym spisie Oddziałów 

KGHM Polska Miedź S.A. Zastosowanie innych niebezpiecznych substancji i ich mieszanin 

możliwe jest po zgłoszeniu ich stosowania i dostarczeniu kart charakterystyk do 

odpowiedniego działu Inwestora odpowiedzialnego merytorycznie. 

Utrzymywanie porządku na placu budowy w trakcie prowadzenia robót, systematyczne 

wywożenie wytworzonych przez siebie odpadów oraz niezwłoczne zagospodarowanie 

wytworzonych przez siebie odpadów po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy. 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

7. Zamawiający nie_ przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki i złożą oświadczenie, że: 
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a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia, 

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

i zdrowotne, 

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki 

wykluczenia określa pkt. III ppkt. 12 lit. a) - i) niniejszego rozdziału, 

f) nie są w sporze sądowym z Zamawiającym i/lub Grupą KGHM Polska Miedź S.A. oraz 

nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu i/lub Grupie 

KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do 

Wykonawcy, 

g) nie pochodzą z państwa objętego embargo bądź sankcjami międzynarodowymi. 

2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:  

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) wykaz podmiotów powiązanych, zgodnie z definicją Podmiotu powiązanego 

określoną w „Zasadach wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów 

oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.”, wystawiony nie 

wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego 

brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

d) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 

e) postanowienie sądu o otwarciu likwidacji bądź ogłoszeniu upadłości (jeżeli 

dotyczy); 

f) parafowany Projekt Umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, 

g) wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz ofertowy stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 
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h) wypełnione oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku 

z prowadzeniem postępowania przetargowego stanowiące załącznik nr 5a i b do 

SIWZ, 

i) Wykaz wykonanych dostaw (Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ) w okresie ostatnich 

5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających 

doświadczenie w zakresie podobnych dostaw odpowiadających przedmiotowi 

zamówienia (wykonanie co najmniej trzech zamówień potwierdzających 

doświadczenie w zakresie podobnych dostaw). 

 

3. Wykonawca w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego może polegać na wiedzy 

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia jak również dokumenty potwierdzające powyższe. 

4. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca występował jednocześnie w roli podwykonawcy 

innego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetargowym, jak również nie wyrazi 

zgody na to by Wykonawca, który brał udział w postępowaniu przetargowym został 

wskazany jako podwykonawca przez wybranego Wykonawcę, z którym Zamawiający 

zawrze umowę na realizację zadania będącego przedmiotem postępowania przetargowego. 

5. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji,  w której Wykonawca nie ma żadnego doświadczenia 

i w pełnym zakresie bazuje na doświadczeniach podmiotów trzecich. 

6. Wszelkie oświadczenia i dokumenty Wykonawca przedstawia w formie elektronicznej. 

Pełnomocnictwa oraz dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej, 

należy przekazać Zamawiającemu w oryginale, na adres wskazany w pkt I. 1. niniejszej 

SIWZ z dopiskiem „Oferta dotycząca PSK GG-1. Postępowanie Nr HZ14/2020/05/00858. 

Kupiec – Beata Ciupek-Kijowska. Nie otwierać przed dniem 22.06.2020 r. przed godz. 

12.00”. 

7. Radcy prawni lub adwokaci mogą potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie (odpisy) 

pełnomocnictw. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2 lit. od a) do e), może złożyć 

dokumenty rodzajowo im odpowiadające, wystawione w sposób właściwie przyjęty w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terenie Unii Europejskiej zobowiązani są dodatkowo podać w ofercie numer 

NIP UE. 
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9. W przypadku Wykonawców z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., instytucji 

państwowych i wyższych uczelni nie jest wymagane składanie dokumentów, takich jak: 

a) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej,  

b) wykaz podmiotów powiązanych, 

c) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,  

d) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

e) postanowienie sądu o otwarciu likwidacji bądź ogłoszeniu upadłości,  

f) sprawozdanie F-01, bilans i rachunek zysków i strat, dokument potwierdzający obroty,  

g) informacja banku,  

h) polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej. 

10. W przypadku Wykonawców zarejestrowanych w Bazie Wykonawców, składanie 

dokumentów, o których mowa w ppkt 9 lit. od a) do h) nie jest obowiązkowe, pod warunkiem, 

że dokumenty te zostały uprzednio przesłane do Zamawiającego, są aktualne, a Wykonawca 

zaznaczy ten fakt w swojej ofercie. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum) muszą 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz 

spełnić następujące warunki: 

a) pełnomocnictwo wraz z umową konsorcjum należy przedłożyć z ofertą, 

b) umowa konsorcjum powinna zawierać klauzulę o solidarnej odpowiedzialności 
uczestników konsorcjum wobec Zamawiającego, 

c) treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 

d) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 

e) dokumenty wymienione w ppkt 9 lit. od a) do e) należy przekazać oddzielnie dla każdego 

Wykonawcy, 

f) w odniesieniu do pozostałych dokumentów wymaganych w SIWZ / Ogłoszeniu należy 

złożyć jeden wspólny dokument, a w miejscu przeznaczonym na dane Wykonawcy 

wpisać dane pełnomocnika, wskazując jednocześnie nazwy (firmy) uczestników 

konsorcjum, w imieniu których pełnomocnik działa. 

12. Wykluczeniu podlegają: 

a) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej, 
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b) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw 

lub przestępstw skarbowych wymienionych w pkt. 12 lit. a),  

c) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za jedno, 

lub kilka przestępstw lub przestępstw skarbowych  wymienionych w pkt. 12 lit. a), 

d) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw skarbowych 

wymienionych w pkt. 12 lit. a), 

e) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw  skarbowych wymienionych  

w pkt. 12 lit. a), 

f) podmioty zbiorowe, wobec których wydał orzeczenie stwierdzające odpowiedzialność 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary, 

g) którzy złożyli ofertę lub wniosek niezgodnie z zasadą reprezentacji obowiązującą  

w przedsiębiorstwie Wykonawcy, 

h) podmioty, które dopuściły się powierzenia pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium RP,  

i) którzy posiadają wymagalne przeterminowane zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa. 

13. Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana wg formuły ”spełnia – nie 

spełnia”. Podstawą oceny będą dokumenty, o których mowa w SIWZ. 

14. Z treści formularza oferty i załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać 

jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 

15. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu 

może skutkować odrzuceniem oferty i wykluczeniem Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu 

do uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie postawionych 

warunków. 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert, a w przypadku wygrania postępowania do czasu 

zawarcia umowy. 

2. Wykonawcy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego mogą przedłużyć termin 

związania ofertą. 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Orientacyjny termin realizacji: zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w załączniku 

nr 2 do SIWZ. 
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2. Miejsce realizacji: zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w załączniku nr 2 do 

SIWZ. 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI: 

1. Forma i zasady porozumiewania się:  

a) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem w języku polskim, 

b) jeśli przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nastąpiło  

w inny sposób niż określony powyżej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdzi fakt ich otrzymania, 

c) ilekroć Zamawiający wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej, oznacza 

to konieczność jej zachowania pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez 

Zamawiającego z ich treścią, tj. w dni robocze, w godz. 7.00 –15.00. 

3. Strony zobowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów oraz 

innych danych teleadresowych, w tym adresów e-mailowych. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, dokumenty oraz informacje przekazane na ostatnio podany adres 

Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone. 

4. Udzielenie informacji dotyczących SIWZ oraz modyfikacje SIWZ: 

a) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 

(w tym zgłoszenie propozycji zmian do projektu umowy) w terminie nie później niż 3 

dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

pozostawienia pytania, które wpłynie po tym terminie bez odpowiedzi. 

b) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający 

przekazuje drogą elektroniczną, którym przekazano SIWZ. Zamawiający odpowie na 

zadane przez Wykonawców pytania najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem 

składania ofert. 

c) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco śledzić pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz 

aktualizacje SIWZ przekazywane drogą elektroniczną przez Zamawiającego, 

d) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do 

składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 

drogą elektroniczną niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, 
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e) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje drogą 

elektroniczną o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Beata Ciupek-Kijowska, Dział Zakupów 

Tel. 76/840-51-76 lub 695-331-600, Fax. 76/840-54-95 

e-mail  beata.ciupek-kijowska@pebeka.com.pl  

w dni robocze od 7.00 do 15.00. 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty do 

postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 3 do 

SIWZ wraz z wymaganymi Załącznikami. Musi on być sporządzony przez Wykonawcę 

ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. Formularz Ofertowy oraz pozostałe 

dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, muszą być sporządzone zgodnie  

z tymi wzorami. 

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim zgodnie z treścią 

Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wymagane dokumenty 

sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być 

naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę –  

w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.  

4. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia (również te złożone na 

załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie 

rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej oraz do 

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Za podpisanie uznaje 

się własnoręczny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie 

podpisu.  

5. UWAGA: W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny 

sposób niż określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej albo też przez inne osoby niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie udzielonego im 

pełnomocnictwa, należy do oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo.  

6. Wszystkie strony oferty zawierające informacje muszą być ponumerowane oraz trwale 

połączone w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie.  

mailto:%20beata.ciupek-kijowska@pebeka.com.pl
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7. Jeżeli w terminie określonym w SIWZ Wykonawca nie złoży wymaganych 

pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, bądź złoży dokumenty zawierające błędy – Zamawiający 

wezwie go do ich uzupełniania w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich 

uzupełnienia oferta i tak zostałaby odrzucona lub konieczne będzie unieważnienie 

postępowania.  

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu 

składania ofert.  

9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę 

składając odpowiednie oświadczenie z dodatkowym oznaczeniem WYCOFANIE 

OFERTY.  

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Ofertę należy przesłać:  

a) mailem na adres pebeka@pebeka.com.pl w terminie do 22.06.2020 r. do godz. 12.00 

przy zachowaniu obowiązku przesłania Oferty zabezpieczonej hasłem, celem 

uniemożliwienia wcześniejszego zapoznania się z Ofertą. Po upływie w/w terminu, 

na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania hasła w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na wskazany przez niego adres 

mailowy. 

W temacie wiadomości proszę wpisać „Oferta dotycząca PSK GG-1. Postępowanie 

Nr HZ14/2020/05/00858. Kupiec – Beata Ciupek-Kijowska. Nie otwierać przed 

dniem 22.06.2020 r. przed godz. 12.00”. 

b) lub pocztą na adres Zamawiającego określony w Pkt. 1 ppkt. 1 niniejszej SIWZ,  

w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z poniższym: 

 „Oferta dotycząca PSK GG-1. Postępowanie Nr HZ14/2020/05/00858. Kupiec – 

Beata Ciupek-Kijowska. Nie otwierać przed dniem 22.06.2020 r. przed godz. 12.00”. 

2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi po terminie, o którym mowa w Pkt. VIII ppkt. 1 

lit. a).. 

IX. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY / KRYTERIUM OCENY OFERT: 

1. Ocenie podlegać będą oferty spełniające wszystkie wymagania określone w SIWZ. 

2. Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami: 

wartość orientacyjna 100%. 

3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i musi obejmować wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wymaganiami określonymi w SIWZ, a także wszystkich załącznikach do SIWZ. 
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4. Cena może być podana w jednej z wymienionych walut: PLN.  

5. Ocenie podlegać będzie wartość orientacyjna oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której 

wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia 

towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 

(wartości szacunkowej). 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferty to dotyczy. 

X. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – zgodnie z Projektem Umowy. 

XI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

zawarł umowę zgodnie z treścią Projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

Wykonawca może na etapie składania ofert wnieść swoje uwagi oraz propozycje do zapisów 

umowy w formie pytań do SIWZ, zgodnie z trybem przewidzianym w pkt. VI. 4. niniejszej SIWZ. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy na warunkach zaproponowanych 

przez Wykonawcę. Zmiany, które wynikają z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na 

pytania do SIWZ a mające wpływ na treść Projektu umowy są dla Wykonawców wiążące. 

XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o opisane powyżej kryterium oceny dla każdej z części. 

2. Na podstawie warunków określonych w trakcie procesu wyboru Wykonawcy, Zamawiający 

przedstawi przyszłemu Wykonawcy, ostateczną wersję jednostronnie podpisanej umowy,  

a Wykonawca będzie miał obowiązek podpisać ją i odesłać w terminie 7 dni roboczych od 

daty otrzymania. 

3. Po upływie terminu jw. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji i zerwania 

umowy oraz podpisania umowy z innym Wykonawcą. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę kolejną spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia 

ich ponownej oceny. 
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XIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM 

POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W SYSTEMIE ZAKUPOWYM: 

1) Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem 

postępowania przetargowego w systemie zakupowym przetwarzały będą wyłącznie na jej 

potrzeby oraz chroniły je będą przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - z dniem 25 maja 2018 r. 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2) W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony 

zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje: 

a. Dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze Stron wymienionych 

udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych,  

i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego (prawnie 

usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania) 

b. Oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zamawiającemu i KGHM Polska Miedź 

S.A. następujące dane, kategoria osób danych osobowych: pełnomocników do zaciągania 

zobowiązań reprezentantów firmy, informacje potwierdzające zdolność do pracy oraz 

kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania. 

XIV. INFORMACJE KOŃCOWE: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji. 

2. O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

3. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli: 

a) została złożona z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Spółek 

Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących 

zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

b) została złożona z naruszeniem Zasad lub warunków udziału w postępowaniu, 

c) treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 12, lit. a) – i)) lub 
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nie zaproszonego do składania ofert, 

f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który prowadzi z Zamawiającym i/lub 

Grupą KGHM Polska Miedź S.A. spór przed sądem lub arbitrażem w sprawie dotyczącej 

wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na 

rzecz Zamawiającego i/lub Grupy KGHM Polska Miedź S.A. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w sprawie 

zamówienia (przetargu). 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków postępowania. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub  

w części, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowaniu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania i odrzucenia z przyczyn 

formalnych w kolejnych postępowaniach tych Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub 

podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 

10. Dokumenty i informacje zawarte w SIWZ lub Ogłoszeniu mogą być wykorzystane jedynie 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Dane zawarte w poszczególnych punktach SIWZ lub 

Ogłoszeniu są poufne i nie mogą być wykorzystane do innych celów. 

11. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi  

w SIWZ lub Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi,  

z uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez 

Zamawiającego odpowiedzi. 

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 

odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem 

i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy 

zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego. 

13. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego 

w przypadku odrzucenia oferty. 

14. Informację o wykluczeniu lub odrzuceniu oferty Wykonawcy otrzymają po rozstrzygnięciu 

postępowania przetargowego. 

15. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do 

składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 

16. Postępowanie nie jest jawne. 

XV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
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Załącznik Nr 1 – Projekt Umowy (Umowa). 

Załącznik Nr 2 – Szczegółowy zakres rzeczowy. 

Załącznik Nr 3 – Formularz Ofertowy. 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o poufności. 

Załącznik Nr 5a i b - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem 

postępowania   przetargowego. 

Załącznik nr 6 – Wykaz robót. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę armatury dla komory startowej oraz komór 

połączeniowych TK5, TK6 dla zadania: „Budowy rurociągów wodnych systemu 

przesyłu wody do transportu chłodu dla systemu klimatyzacji centralnej w rejonie 

szybu GG-1””. 

 

2. Zakres rzeczowy: 

Dostawa armatury dla komory startowej oraz komór połączeniowych TK5, TK6 zgodnie  

z poniższym: 

 

2.1. Przepustnica SFERACO 1113 DN350 PN25 z przekładnią ślimakową ze skrzynką wyłączników 

krańcowych SF01200 IP67 2xSPDT – 4szt. 

2.2. Filtr osadnikowy kołnierzowy typu ZFO25350, DN350 PN25 – 4 szt. 

2.3. Przetwornik różnicy ciśnień ALPISENS PC-28 ALW/0-100 kPa/0-40 kPa/(4…20mA+HART, 

materiał króćca i membrany 316L, materiał obudowy 304, wykonanie z wyświetlaczem) + zawór 

5-cio drogowy + połączenie VM-5/A/1 + uchwyt G-2” = rurka impulsowa o dł. Min L+5 m – 8 kpl. 

2.4. Kurek manometryczny GW/GW ½” SFERACO – 8 szt. 

2.5. Manometr M100-R, zakres 0-25 bar, kl.1.6, glicerynowy – 8szt. 

2.6. Przepustnica SFERACO 1113 DN350 PN25 z napędem AUMA SQ14.2 ze sterownikiem 

AUMATIC AC01.2on/off 3x400V – 8 szt. 

2.7. Izolacja termiczna I-sza warstwa: Armaflex ACE/P-25-99/EP – 45 m2. 

2.8. Izolacja termiczna II-ga warstwa: Armaflex SI-25-99/E – 50 m2. 

2.9. Taśma aluminiowa 50mm*50m Armacell ACH-PSATAPES-50 – 4szt. 

2.10. Klej Armaflex 520 1dm3 ADH520/1,0E – 2szt. 

2.11. Uszczelka G-ST-P/S EPDM/St DN 350 PN25 K+Z – 28 szt. 

2.12. Uszczelka G-ST-P/K EPDM/St DN500/450 PN25 K+Z – 16 szt. 

2.13. Przepustnica międzykołnierzowa, ręczna DN350 podwójnie mimośrodowa typ HP111, PN25 – 2 

szt. 

2.14. Przepustnica międzykołnierzowa, ręczna DN150 podwójnie mimośrodowa typ HP111, PN25 – 1 

szt. 

2.15. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający  z zabezp. p/uderzeniem hydr. Typ D-062 (AVK) DN80, 

PN25 – 1 szt. 

2.16. Zawór kulowy, kołnierzowy DN80, PN25 typ WK2a – 1 szt. 

2.17. Mata izolacyjna gr. 50mm w płaszczu ochronnym K-Flex AL. CLAD – 35 m2. 

2.18. Przepustnica międzykołnierzowa, ręczna DN150 podwójnie mimośrodowa typ HP111, PN16 – 

1szt. 

2.19. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający z zabezp. p/uderzeniem hydr. Typ D-062 (AVK) DN80, 

PN16 – 1 szt. 

2.20. Zawór kulowy, kołnierzowy DN80, PN16 typ WK2a – 1 szt. 

 

 

3. Specyficzne wymagania realizacyjne: 

3.1. Producent i dostawca armatury przedstawi stosowne dokumenty zgodnie z wymogami 

Specyfikacji, Projektu i przywołanych w nich norm oraz Prawa Budowlanego z zakresu 

m.in. użytych materiałów. 
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3.2. Elementy z zakupu wchodzące w skład konstrukcji muszą posiadać dokumenty wystawiane 

przez kontrolę jakości ich wytwórców oraz posiadać znak Kontroli Jakości stwierdzającej 

ich właściwe wykonanie. 

3.3. Powyższe dokumenty (pkt. 3.1. i 3.2.) Wykonawca przedstawi do wglądu Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz załączy do przygotowanej dokumentacji 

powykonawczej. 

3.4. Pierwsza regulacja krańcówek, napędów AUMA oraz wszelkiej armatury wymagającej 

korekty wstępnych ustawień po stronie Dostawcy. 

 

4. Dokumenty wymagane przy odbiorze: 

4.1. Atesty, 

4.2. Świadectwa odbioru 4.1. (wg normy PN EN-10204), 

4.3. Gwarancje na poszczególne dostawy i elementy zgodnie z umową z Inwestorem: 24 m-ce 

+ 1 m-c liczone od daty odbioru końcowego obiektu pomiędzy Generalnym Wykonawcą a 

Inwestorem. 

4.4. Deklaracje zgodności, 

4.5. Protokoły z prób szczelności armatury, 

4.6. Wszystkie dokumenty w języku polskim. 

5. Orientacyjne terminy realizacji: od daty podpisania umowy do 30.10.2020 r. 

2 etapy dostawy:  
I etap: pozycje od 2.13 do 2.20 
II etap: pozycje od 2.1 do 2.12 
 

6. Miejsce realizacji: 

6.1. Budowa: „BUDOWA SYSTEMU PRZESYŁU WODY LODOWEJ DLA GG-1.” 

6.2. Orientacyjne współrzędne GPS terenu prowadzenia robót: 51o60’12.74”N 16o11’04.65”E  

6.3. Adres biura budowy:  – Zaplecze szybu GG-1, Kwielice 59-150, gmina Grębocice, 

orientacyjne współrzędne GPS: 51.601274; 16.110465. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.  

ul. M. Skłodowskiej – Curie 76 

59-300 Lubin 

W związku z zamówieniem niepublicznym na realizację zadania pn.  „Dostawa armatury dla 

komory startowej oraz komór połączeniowych TK5, TK6 na potrzeby realizacji zadania - budowa 

rurociągów systemu przesyłu wody do transportu chłodu dla systemu klimatyzacji centralnej  

w rejonie szybu GG1”” numer postępowania HZ14/2020/05/00858 przeprowadzanym przez 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A, działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

składamy ofertę wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania 

przetargowego i podaję: 

I. Dane dotyczące firmy: 

Nazwa firmy:  

Adres firmy:  

Telefon kontaktowy:  

Nr faksu:  

E-mail:  

NIP:  

NIP EU  

REGON:  

Nr rachunku bankowego, na który 
ma zostać dokonana płatność 

 

Imię i Nazwisko (nr telefonu) 
osoby(ób) odpowiedzialnej(ych) 

ze strony Wykonawcy za 
kontakty z Zamawiającym 
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II. Warunki handlowe oferty: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:  

 

 
L.p. 

 
Nazwa zamówienia  

Cena jednostkowa 
ryczałtowa/ w PLN 
netto** 

*Ilość 
Wartość 
szacunkowa  
w PLN netto 

1. Przepustnica SFERACO 1113 
DN350 PN25 z przekładnią 
ślimakową ze skrzynką 
wyłączników krańcowych 
SF01200 IP67 2xSPDT 

 4 szt.  

2. Filtr osadnikowy kołnierzowy 
typu ZFO25350, DN350 PN25  

 4 szt.  

3. Przetwornik różnicy ciśnień 
ALPISENS PC-28 ALW/0-100 
kPa/0-40 kPa/(4…20mA+HART, 
materiał króćca i membrany 316L, 
materiał obudowy 304, 
wykonanie z wyświetlaczem) + 
zawór 5-cio drogowy + 
połączenie VM-5/A/1 + uchwyt G-
2” = rurka impulsowa o dł. Min 
L+5 m 

 8 kpl.  

4. Kurek manometryczny GW/GW 
½” SFERACO  

 8 szt.  

5. Manometr M100-R, zakres 0-25 
bar, kl.1.6, glicerynowy 

 8 szt.  

6. Przepustnica SFERACO 1113 
DN350 PN25 z napędem AUMA 
SQ14.2 ze sterownikiem 
AUMATIC AC01.2on/off 3x400V  

 8 szt.  

7. Izolacja termiczna I-sza warstwa: 
Armaflex ACE/P-25-99/EP 

 45 m2  

8. Izolacja termiczna II-ga warstwa: 
Armaflex SI-25-99/E  

 50 m2  

9. Taśma aluminiowa 50mm*50m 
Armacell ACH-PSATAPES-50 

 4szt.  

10. Klej Armaflex 520 1dm3 
ADH520/1,0E 

 2szt.  

11. Uszczelka G-ST-P/S EPDM/St DN 
350 PN25 K+Z  

 28 szt.  

12. Uszczelka G-ST-P/K EPDM/St 
DN500/450 PN25 K+Z  

 16 szt.  

13. Przepustnica międzykołnierzowa, 
ręczna DN350 podwójnie 
mimośrodowa typ HP111, PN25  

 2 szt.  

14. Przepustnica międzykołnierzowa, 
ręczna DN150 podwójnie 
mimośrodowa typ HP111, PN25  

 1 szt.  

15. Zawór napodpowietrzający z 
zabezp. p/uderzeniem hydr. Typ 
D-062 (AVK) DN80, PN25  

 1 szt.  

16. Zawór kulowy, kołnierzowy DN80, 
PN25 typ WK2a 

 1 szt.  

17. Mata izolacyjna gr. 50mm w 
płaszczu ochronnym K-Flex AL. 
CLAD  

 35 m2  

18. Przepustnica międzykołnierzowa, 
ręczna DN150 podwójnie 
mimośrodowa typ HP111, PN16  

 1szt.  

19. Zawór napodpowietrzający z 
zabezp. p/uderzeniem hydr. Typ 
D-062 (AVK) DN80, PN16  

 1 szt.  

20. Zawór kulowy, kołnierzowy DN80, 
PN16 typ WK2a  

 1 szt.  

RAZEM WARTOŚĆ:  

 
*Ilości podane są orientacyjnie, zmiana powyższych ilości nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec Zamawiającego i nie może mieć 
wpływu na zmianę ceny jednostkowej ryczałtowej w przypadku ich zwiększenia lub zmniejszenia. 
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**Ceny jednostkowe ryczałtowe zawierają wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty 

transportu, formalności i opłaty drogowe za przejazd drogami publicznymi na miejsce pracy, wydatki oraz wszelkie inne koszty niezbędne do 
wykonania zadania. 
 
 

 
2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 

określonymi w SIWZ wraz z załącznikami. 
 

III. Spełnienie wymagań Zamawiającego przez Wykonawcę: 

Składając ofertę (zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia) oświadczam, że: 

1. Potwierdzamy 60 dniowy termin płatności liczony od daty dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

3. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia. 

6. Nie zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne. 

7. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki 

wykluczenia określa  rozdz. III pkt. 12 lit. a) - i) SIWZ. 

8. Nie pochodzimy z państwa objętego embargo bądź sankcjami międzynarodowymi. 

9. W stosunku do naszej firmy otwarto/nie otwarto* likwidację/likwidacji* i ogłoszono/nie 

ogłoszono* upadłość/upadłości*. 

10. Oświadczamy, iż *posiadamy/*nie posiadamy *podmioty powiązane/*podmiotów 

powiązanych, zgodnie z definicją Podmiotu powiązanego określoną w „Zasadach wyboru 

wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz 

KGHM Polska Miedź S.A.” (Podmiot powiązany – podmiot, w którym Wykonawca lub członek 

organu Wykonawcy albo jego małżonek, wstępny lub zstępny bezpośrednio lub pośrednio bierze 

udział w zarządzaniu, kontroli lub posiada udział w kapitale tego podmiotu.) 

(W przypadku posiadania do Oferty należy dołączyć wykaz podmiotów powiązanych, 

wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

11. Nie jesteśmy w sporze sądowym z Zamawiającym i/lub Grupą KGHM Polska Miedź S.A. 

oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu i/lub 
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Grupie KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do 

Wykonawcy. 

12. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Umową (Projektem 

Umowy) (wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z odpowiedzi na pytania do SIWZ)  

i akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

13. Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i praw majątkowych osób 

trzecich. 

14. Jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni licząc od terminu wyznaczonego na złożenie 

oferty, a w przypadku wygrania postępowania - do czasu zawarcia umowy. 

15. Akceptujemy treść Umowy (Projektu Umowy), stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ  

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy  

z Zamawiającym zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 1 do SIWZ: („Umowa 

(Projekt umowy)” wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z aktualizacji projektu przez 

Zamawiającego oraz z odpowiedzi na propozycje kierowane przez ewentualnych 

Wykonawców do SIWZ). 

16. Oświadczamy, że jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT  

i posiadamy nr identyfikacji podatkowej NIP: …………………...................................... 

17. Oświadczamy, iż usługa realizowana na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej 

SIWZ: 

17.1. *jest objęta/*nie jest objęta Załącznikiem nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2020 r., poz. 106 ze zm.); 

17.2. jest sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) zgodnie  

z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.  

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2008 r., nr 207, poz. 

1293 ze zm.) pod symbolem [_._._._._._._.]. 

18. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się dokładnie z miejscem prowadzenia robót,  

a w szczególności znane nam są warunki terenowe transportowe i oświadczamy, iż warunki 

te zostały uwzględnione w  cenach jednostkowych ryczałtowych a w przypadku braku 

udziału w wizji nie będziemy powoływali się na nieznajomość powyższych warunków.* 

19. Złożona oferta wraz z załącznikami jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(dokumenty stanowiące tajemnicę handlową zawarte są na stronach ……... w załącznikach 

.......)* 

20. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia nie będziemy zatrudniać w jakiejkolwiek formie 

pracowników Zamawiającego i KGHM Polska Miedź S.A. do wykonywania umowy pod 

rygorem odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego od jej realizacji 
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w przypadku stwierdzenia takich okoliczności, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar  

i żądania odszkodowania. 

21. W przypadku zawarcia umowy realizacji przedmiotu zamówienia, wyrażamy zgodę na 

przeprowadzenie audytu/kontroli dotyczącego/ej przedmiotu zamówienia, przez 

upoważnionych pracowników Zamawiającego i/lub KGHM Polska Miedź S.A., którego 

termin zostanie obustronnie uzgodniony. 

22. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami. 

 

 

 

........................................................................... 
Podpis i pieczęć osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
*- niepotrzebne skreślić  

 
 

  



Strona 23 
Postępowanie Nr HZ14/2020/05/00858 

 

 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

.................................................................................. z siedzibą w ......................... 
ul............................................, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez 
..............................................................pod numerem KRS................................................., 
prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą ………………………….………., z siedzibą  
w …………..………., zwana dalej: „Wykonawcą”, w imieniu, którego działają:  

 

1. ...............................................................................................................................

....... 

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

...... 

niniejszym oświadcza, co następuje: 
 

PREAMBUŁA: 

Zważywszy, że: 
A. Wykonawca zamierza złożyć Przedsiębiorstwu Budowy Kopalń PeBeKa S.A.  

z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 76 zwanej dalej: 
„Zamawiającym”, ofertę dla zadania pn.: Dostawa armatury dla komory startowej 
oraz komór połączeniowych TK5, TK6 na potrzeby realizacji zadania - budowa 
rurociągów systemu przesyłu wody do transportu chłodu dla systemu 
klimatyzacji centralnej w rejonie szybu GG1”” W celu złożenia oferty konieczne 
jest udostępnienie Wykonawcy informacji, których treść stanowi informacje poufne 
oraz tajemnicę przedsiębiorstwa – w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t.) – dalej 
łącznie nazywanych „Informacjami Poufnymi”, 

C. Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji udostępnianej Wykonawcy w celu 
złożenia oferty przysługują odpowiednio Zamawiającemu oraz autorowi 
dokumentacji. 

Wykonawca składa niniejszym Zamawiającemu oświadczenie o treści następującej: 
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego i gwarantuje Zamawiającemu 

zachowanie poufności wszelkich informacji powziętych w trakcie toczącego się 
postępowania oraz w trakcie ewentualnej realizacji przedmiotowego zadania.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do nienaruszania praw autorskich dokumentacji 
udostępnianej przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie stosowanie następujących zasad w zakresie 
postępowania z Informacjami Poufnymi: 
3.1.  Informacje, o których mowa wyżej mają charakter poufny, co dotyczy również 

treści prowadzonych przez Strony ewentualnych negocjacji na skutek złożenia 
przez Wykonawcę oferty na wykonanie przedmiotowego zadania, 

3.2. Udostępnione przez Zamawiającego dokumentacje projektowe muszą być 
przechowywane w miejscu i w sposób, który uniemożliwia dostęp do nich osób 
nieupoważnionych, 

3.3  Informacje Poufne i Dokumenty mogą być udostępniane jedynie osobom 
uczestniczącym w procesie składania lub przygotowywania oferty przez 
Wykonawcę albo w ewentualnych dalszych negocjacjach, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt. 6, 
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3.4. Informacje Poufne mogą być wykorzystane jedynie dla celów związanych  
z przygotowaniem oferty, zawarciem  Umowy oraz jej realizacją, 

3.5. Na skutek Żądania ze strony Zamawiającego, Wykonawca zwróci udostępnioną 
dokumentację projektową, 

3.6 Ochrona Informacji Poufnych oznacza również, że Wykonawca nie będzie 
udzielać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie żadnych informacji na temat 
toczących się negocjacji, ich treści oraz planów zawarcia Umowy, poza 
przypadkami, gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na takie 
działanie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż dostęp do Informacji Poufnych mu udostępnionych 
będą mieć jedynie pracownicy Wykonawcy lub inne osoby z nim współpracujące na 
mocy jakichkolwiek podstaw prawnych lub faktycznych, w tym niezależni konsultanci 
lub doradcy (dalej również nazywani łącznie „Współpracownikami”), i tylko w takim 
zakresie, jaki jest konieczny dla analizy i badania Informacji Poufnych pod kątem 
przygotowania oferty oraz zawarcia i realizacji Umowy. 

5. Pracownicy oraz Współpracownicy Wykonawcy muszą być poinformowani o poufnym 
charakterze Informacji oraz zobowiązani do zachowania ich poufności na zasadach 
określonych niniejszym oświadczeniem. W każdym przypadku naruszenia poufności 
Informacji przez Pracowników lub Współpracowników, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia. 

7. Obowiązek poufności w zakresie Informacji Poufnych pozostaje w mocy nawet 
wówczas, gdy nie zostanie złożona oferta lub oferta zostanie złożona, a Umowa nie 
zostanie zawarta. 

 

 

 

………………………………………           ………………………………………….. 
(data, miejscowość)       (podpis i pieczątka osoby 
uprawnionej  

        do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5a do SIWZ  

 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 
dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania 

przetargowego  
 

Mając na uwadze zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 
  

1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego przetwarzały będą 
wyłącznie na jej potrzeby oraz chroniły je będą przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - z dniem 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony zamieszczają postanowienia określające 
jego zakres oraz wymagane informacje: 

a) Dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze Stron wymienionych udostępniane będą drugiej 
Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia 
postępowania ofertowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania)          

b) Oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. następujące dane, 
kategoria osób danych osobowych:  pełnomocników do zaciągania zobowiązań  reprezentantów firmy, informacje 
potwierdzajace zdolność do pracy oraz kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania. 

  
 

 

Firma ............................................ /   wpisać nazwę  / zobowiązuje się i oświadcza, że poinformuje 

osoby, których dane są wymienione w składanej ofercie o fakcie udostępnienia ich dla 

Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. oraz do zebrania podpisanych oświadczeń  

o poniższej treści  od tych osób.  

 

 

Data i podpis oferenta 

 

 

 

............................ 
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Załącznik nr 5b do SIWZ 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a): 

1) w momencie przekazania przez /nazwa podmiotu/ moich danych osobowych do 

Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 

76 w Lubinie, wyżej wymieniona spółka stanie się administratorem moich danych 

osobowych (dalej jako ADO); 

2) ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę skontaktować się za 

pomocą e-maila iod@pebeka.com.pl 

3) moje dane osobowe w postaci: imię i nazwisko,  adres mailowy, nr tel., uprawnienia 

zawodowe, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań zostały przekazane ADO przez 

wskazany powyżej podmiot; 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach  

i w oparciu o następujące podstawy prawne:  

Cel przetwarzania danych  Podstawa prawna przetwarzania danych  

Przeprowadzenia postępowania 

przetargowego  

Uprawniony cel Przedsiębiorstwa 

Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

 

5) Moje dane osobowe będą ujawniane:  

a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie 

ADO; 

6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.  

7) Moje dane będą przechowywane przez ADO przez następujący okres: do zakończenia 

procesu zakupowego i dla potrzeb archiwizacji. 

8) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, gdy są one 

nieprawidłowe;  

9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania usunięcia 

danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sprawie realizacji praw mogę 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt 2 powyżej. 
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10) Wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 

człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały profilowaniu;  

11) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  

Przyjmuje do wiadomości również, że:  

1. Z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją przysługuje mi prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, w tym profilowania  

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest: 

1) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO1); 

2) uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis Osoby uprawnionej  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

_________________________ 
           Wykonawca 
 

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 5 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
potwierdzających doświadczenie w zakresie podobnych dostaw 
odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 

(wykonanie co najmniej trzech zamówień potwierdzających doświadczenie w zakresie 
podobnych robót) 

 
Dotyczy postępowania nr HZ14/2020/05/00858  pn.: Dostawa armatury dla 

komory startowej oraz komór połączeniowych TK5, TK6 na potrzeby realizacji 
zadania - budowa rurociągów systemu przesyłu wody do transportu chłodu dla 

systemu klimatyzacji centralnej w rejonie szybu GG1”” 

Lp. 
Zamawiający 
/nazwa, adres i nr telefonu/ 

Rodzaj  
i zakres 
zamówienia 

Termin 
rozpoczęcia 
robót 

Termin 
zakończenia 
robót 

1.    
 
 

2.    
 
 

3.    
 
 

 
 
Wykonanie wymienionych w wykazie dostaw potwierdzam załączonymi 
referencjami / protokołami odbioru stwierdzającymi ich należyte wykonanie. 
 
 
 
                                                                                            
…………..................................................... 

                                                                           data i podpis upoważnionego  
                                                                  Przedstawiciela Wykonawcy 

 


