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I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76, 
59-301 Lubin. 

2. Operator postępowania:  

Sylwia Streubel 
Dział Zakupów 
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 
ul. M. Skłodowskiej - Curie 76 
59-301 Lubin  
tel.: (076) 840 51 74 
e-mail: sylwia.streubel@pebeka.com.pl   
w dniach roboczych w godz. 07.00 – 15.00. 

3. Oznaczenie postępowania:  

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(zwana dalej SIWZ) oznaczona jest znakiem: PEBEKA/HZ/19/67207.  

4. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  
z „Procesem – ZAKUPY WRAZ Z MAGAZYNOWANIEM.” 

Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych przez 
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń S.A., określone są w Załączniku do niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji technologicznej wody lodowej, 

gorącej, grzewczej, chłodniczej wraz z armaturą i zabudową urządzeń  w ramach zadania 

„Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK), pracującej w układzie trigeneracji na 

terenie szybu GG-1”  

2. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez 

Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: 

sylwia.streubel@pebeka.com.pl. 

Udostępnione przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie determinują 

zakresu prac objętych przedmiotem zmówienia. Podstawą wyceny ofert jest 

dokumentacja projektowa uzupełniona o zapisy SIWZ. Skalkulowana cena musi 

obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, 

niezależnie od tego czy roboty zostały uwzględnione w przekazanych pomocniczo 

przedmiarach, czy też zostały w nich pomięte. 

 

Zamawiający informuje o możliwości odbycia wizji. Wizja lokalna odbędzie się dnia 

01.08.2019 r. o godz. 12.00. 
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Wzięcie udziału w wizji lokalnej warunkowane jest zgłoszeniem uczestnictwa zawierającego: 

dane teleadresowe Wykonawcy, nr telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer 

dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w wizji. Powyższe informacje wraz 

z zeskanowanym Oświadczeniem o zachowaniu poufności (wzór stanowi załącznik nr 7 do 

SIWZ), podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 

KRS, należy przesłać mailem do dnia 31.07.2019 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: 

sylwia.streubel@pebeka.com.pl.  

3. Warunki realizacji: zgodnie z Umową stanowiącą załącznik niniejszej SIWZ. 

4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty  
w Załączniku nr 4 niniejszej SIWZ. 

5.  Do oferty należy załączyć między innymi: 

a) Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę  
w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2 
do SIWZ 

b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku  
z prowadzeniem postępowania przetargowego w systemie SWZ – zgodnie ze wzorem  
w Załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. 

6.   Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej. Podział zawarty jest w 
załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ, tj. w zakresie rzeczowym.  

7.   Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. Za części rozumie się podział 
zawarty  w wariancie II w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

8.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9.  Zamawiający nie_ przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

10.  Zamawiający dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest określić zakres rzeczowy planowanych do realizacji przez 
Podwykonawcę prac oraz jego obowiązki z tym związane. Ponadto Wykonawca zobowiązany 
jest określić procentowy udział Podwykonawcy w robotach/dostawach będących 
przedmiotem postępowania. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których 
mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ. 

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) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak  

zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 

c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i 

społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 

d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których 

otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości 

zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

e) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 

f) propozycja  harmonogramu rzeczowo-finansowego z podaniem wartości robót, terminów 

dostaw materiałów oraz czasookresy realizacji robót dla wariantu I oraz wariantu II w 

części 1 i części 7. Przykładowy Harmonogram stanowią załączniki nr  9a, 9b i 9c do 

niniejszej Specyfikacji. 

g) uzupełnione zestawienie materiałów stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji. 

Dotyczy Wariantu I i Wariantu II cz. VII: kosztorys ofertowy sporządzony metodą 

szczegółową oraz wskaźniki cenotwórcze w programie NORMA PRO w formacie .ath oraz 

pdf. Wartość załączonych kosztorysów powinna być tożsama z wartością zadania 

przedstawioną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.   Identyfikacja 
proponowanych przez Oferenta/Wykonawcę materiałów, armatury, podparć, itp. 
powinna jednoznacznie wynikać i być określona w załączonym kosztorysie 
ofertowym. Musi być wskazany producent dla proponowanych materiałów, tj. 
armatury, podparć, itp. 

h) sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat  

za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku 

przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych, 

i) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że 

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej 

niż 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy i 00/100), wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

j) polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  

Wartość polisy nie może być niższa niż 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 

00/100) i obowiązywać min do 30.04.2020r.  

Jeżeli termin załączonej polisy jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, 

do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści: „Oświadczamy, 

że w przypadku wygrania postępowania nr PEBEKA/HZ/19/67207 zobowiązujemy 

się w terminie do 3 dni przed upływem ważności polisy OC nr……………. z dnia……… 

wystawionej przez………… dostarczyć nową polisę zgodną z pkt. III ppkt. g) 

z terminem ważności do 30.04.2020r. W przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający 

będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę 

umowną w wysokości 10% wartości umowy”. Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.  



Nr postępowania: PEBEKA/HZ/19/67207            Strona 6 

 

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo 

ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

na powyższą kwotę i okres do 30.04.2020r. 

k) dokumenty i oświadczenia potwierdzające posiadanie potencjału techniczno – 

organizacyjnego i personalnego, przez co Zamawiający rozumie w szczególności: 

k’) dla wariantu I: 

• wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę, co najmniej 3 zadań budowlanych 

obiektów przemysłowych o podobnym zakresie o łącznej wartości: min. 

5 000 000,00 zł. - w tym co najmniej jedno i wartości 2 000 000,00 zł - realizowanych 

w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w zakresie prac 

związanych z wykonawstwem robot budowlanych zgodnych z przedmiotem 

zamówienia;  do wykazu należy załączyć referencje/protokoły odbioru 

stwierdzające należyte wykonanie prac. 

• oświadczenie o posiadaniu kadry pracowniczej z odpowiednim doświadczeniem i 

niezbędnymi kwalifikacjami oraz uprawnieniami, w tym Kierowników robót 

wymaganych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; do oświadczenia 

należy załączyć imienny wykaz osób kierownictwa wraz z kserokopiami 

stosownych uprawnień i kwalifikacji 

k’’) dla wariantu II 

• w części 1-6  

wykaz zrealizowanych przez Dostawcę, co najmniej 3 dostaw materiałów o 

podobnym zakresie o wartości co najmniej jednej dostawy min. 200.00,00 zł., 

realizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, potwierdzających doświadczenie Dostawcy w zakresie 

dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia;  do wykazu należy załączyć 

referencje/protokoły odbioru stwierdzające należyte wykonanie dostaw 

 

• w części 7  

- wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę, co najmniej 3 zadań budowlanych 
obiektów przemysłowych o podobnym zakresie, z czego co najmniej jedno zadanie 
o wartości min. 1 000 000,00 zł., realizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, potwierdzających doświadczenie 
Wykonawcy w zakresie prac związanych z wykonawstwem robot budowlanych 
zgodnych z przedmiotem zamówienia;  do wykazu należy załączyć 
referencje/protokoły odbioru stwierdzające należyte wykonanie prac. 
- oświadczenie o posiadaniu kadry pracowniczej z odpowiednim doświadczeniem i 

niezbędnymi kwalifikacjami oraz uprawnieniami, w tym Kierowników robót 

wymaganych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; do oświadczenia 

należy załączyć imienny wykaz osób kierownictwa wraz z kserokopiami stosownych 

uprawnień i kwalifikacji. 
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3. 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;, 

b) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw 
lub przestępstw skarbowych wymienionych w pkt. 3 lit. a); 

c) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za jedno, 
lub kilka przestępstw lub przestępstw skarbowych  wymienionych w pkt. 3 lit. a); 

d) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw skarbowych 
wymienionych w pkt. 3 lit. a); 

e) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw  skarbowych wymienionych w 
pkt. 3 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. 
 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 90 dni.  

 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1.   Termin realizacji zadania:  

1.1. Wariant I:  

a) rozpoczęcie zadania: 01.09.2019r. 
b) rozpoczęcie robót montażowych: 01.10.2019r. 
c) zakończenie robót wraz z rozruchem technologicznym: 31.03.2020r. 

• Dostawa układu stabilizacji ciśnienia wody grzewczej REFLEX GS 3 GH90S 2xVG3000 – 
1 kpl. i gorącej REFLEX GS1.1 GH50 2Xvg1500 – 1 kpl. do dnia 31.10.2019r. 

• Dostawa układu odgazowania wody grzewczej i gorącej REFLEX Servitec 75/70 – 2 kpl 
do dnia 31.10.2019r. 

• Dostawa systemu awaryjnego wyrzutu freonu – do dnia 30.10.2019r. 
• Montaż agregatów chłodniczych odśrodkowych – 6 szt. – do 31.10.2019r. 
• Montaż sprężarkowych pomp ciepła i agregatów absorpcyjnych – do 31.10.2019r.  
• Montaż pomp obiegowych (37 sztuk) – do dnia 31.10.2019r. 
• Montaż wymienników płytowych (9 sztuk) – do dnia 31.10.2019r.  
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• Dostawa oraz montaż rurociągów wraz z armaturą – woda chłodząca – do dnia 
28.02.2020r. 

• Dostawa oraz montaż rurociągów wraz z armaturą – woda lodowa – do dnia 
28.02.2020r. 

• Dostawa oraz montaż rurociągów wraz z armaturą – woda grzewcza – do dnia 
28.02.2020r. 

• Dostawa oraz montaż rurociągów wraz z armaturą – woda gorąca – do dnia 
28.02.2020r. 

• Montaż układu czyszczenia mechanicznego wymienników skraplaczy – do dnia 
28.02.2020r. 

• Montaż systemu awaryjnego wyrzutu freony – do dnia 31.01.2020r. 
• Montaż układu stabilizacji ciśnienia wody grzewczej REFLEX GS 3 GH90S 2xVG3000 – 1 

kpl. i gorącej REFLEX GS1.1 GH50 2Xvg1500 – 1 kpl.do dnia 31.01.2020r. 
• Montaż układu odgazowania wody grzewczej i gorącej REFLEX Servitec 75/70 – 2 kpl do 

dnia 31.01.2020r. 
• Montaż 10szt. wież chłodniczych – do dnia 30.11.2019r. 
• Dostawa oraz montaż rurociągów wraz z armaturą (woda chłodząca i uzupełniająca) do 

dnia 28.02.2020r. 
• Testy, uruchomienia instalacji, regulacje – do dnia 31.03.2020r. 
• Przekazanie  kompletnej dokumentacji powykonawczej do dnia 15.03.2020r. 

 

1.2. Wariant II:  

a) CZĘŚĆ I 

• Rozpoczęcie: 01.09.2019r. 
• zakończenie: 31.01.2020r. 

o Dostawa układu stabilizacji ciśnienia wody grzewczej REFLEX GS 3 GH90S 
2xVG3000 – 1 kpl. i gorącej REFLEX GS1.1 GH50 2Xvg1500 – 1 kpl. do dnia 
31.10.2019r. 

o Dostawa układu odgazowania wody grzewczej i gorącej REFLEX Servitec 75/70 – 
2 kpl do dnia 31.10.2019r. 

o Sprawdzenie poprawności montażu, uruchomienie i regulacje przedmiotowego 
układu do dnia 31.01.2020r. 

b) CZĘŚĆ II 
• Dostawa materiałów do dnia 30.09.2019r. 

c) CZĘŚĆ III 

• Dostawa materiałów do 30.09.2019r. 
d) CZĘŚĆ IV 

• Dostawa armatury do 15.10.2019r. 

e) CZĘŚĆ V 

• Dostawa armatury do 15.10.2019r. 

f) CZĘŚĆ V I 

• Dostawa armatury do 31.10.2019r. 
g) CZĘŚĆ VII 

• rozpoczęcie zadania: 01.09.2019r. 
• rozpoczęcie robót montażowych : 01.10.2019r. 
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• zakończenie robót wraz z rozruchem technologicznym: 31.03.2020r. 
o Dostawa systemu awaryjnego wyrzutu freonu – do dnia 30.10.2019r. 
o Montaż układu stabilizacji ciśnienia wody grzewczej REFLEX GS 3 GH90S 

2xVG3000 – 1 kpl. i gorącej REFLEX GS1.1 GH50 2Xvg1500 – 1 kpl. do 31.01.2020r. 
o Montaż układu odgazowania wody grzewczej i gorącej REFLEX Servitec 75/70 – 

2 kpl do 31.01.2020r. 
o Montaż agregatów chłodniczych odśrodkowych – 6 szt. – do 31.10.2019r. 
o Montaż sprężarkowych pomp ciepła i agregatów absorpcyjnych – do 

31.10.2019r.  
o Montaż pomp obiegowych (37 sztuk) – do dnia 31.10.2019r. 
o Montaż wymienników płytowych (9 sztuk) – do dnia 31.10.2019r.  
o Montaż rurociągów wraz z armaturą – woda chłodząca – do dnia 28.02.2020r. 
o Montaż rurociągów wraz z armaturą – woda lodowa – do dnia 28.02.2020r. 
o Montaż rurociągów wraz z armaturą – woda grzewcza – do dnia 28.02.2020r. 
o Montaż rurociągów wraz z armaturą – woda gorąca – do dnia 28.02.2020r. 
o Montaż układu czyszczenia mechanicznego wymienników skraplaczy – do dnia 

28.02.2020r. 
o Montaż systemu awaryjnego wyrzutu freony – do dnia 31.01.2020r. 
o Montaż 10szt. wież chłodniczych – do dnia 30.11.2019r. 
o Montaż rurociągów wraz z armaturą (woda chłodząca i uzupełniająca) do dnia 

28.02.2020r. 
o Testy, uruchomienia instalacji, regulacje – do dnia 31.03.2020r. 
o Przekazanie  kompletnej dokumentacji powykonawczej do dnia 15.03.2020r. 

 

2. Miejscem realizacji zamówienia jest: Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej na 
Szybie GG-1 w Kwielicach. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty należy składać elektronicznie do dnia 08.08.2019 r. do godz. 12.00 w systemie SWZ. 
Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: 
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin, 
w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia 
niepublicznego nr PEBEKA/HZ/19/67207 nie otwierać przed dniem 08.08.2019 r. do godz. 
12.00. 

2. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.  

3. Termin zadawania pytań: do 06.08.2019 r. 

4. Termin udzielenia odpowiedzi: do 07.08.2019 r.  

 

VII. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY ORAZ KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:  

1. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ. 

2.     Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
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b) Wariant I wartość ryczałtowa Oferty - 100%  

c) Wariant II wartość ryczałtowa Oferty - 100%  dla każdej części. 

3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 
określonymi w SIWZ i wszystkich załącznikach do SIWZ. 

4. Cena może być podana w jednej z wymienionych walut: PLN.  

5. Ocenie podlegać będzie wartość ryczałtowa netto. 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.  
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY: 

A. WADIUM – Zamawiający wymaga wadium:  

a) Przy złożeniu oferty w wariancie I w wysokości  100.000,00 zł 

b) Przy złożeniu oferty w wariancie II dla: 

 

• części  1 w wysokości 1.000 zł 

• części  2 w wysokości 2.000 zł 

• części 3 w wysokości 28.000 zł 

• części  4 w wysokości 15.000 zł 

• części  5 w wysokości 2.000 zł 

• części  6 w wysokości 2.000 zł 

• części  7 w wysokości 50.000 zł 

 

1.  Wadium wniesione w postaci pieniężnej przechowywane jest na rachunku bankowym Spółki  i 

nie podlega oprocentowaniu.  

2.  Zamawiający dopuszcza następujące formy wadium:  

a) w pieniądzu,  

b) poręczenia bankowe,  

c) gwarancje ubezpieczeniowe (bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie),  

d) gwarancje bankowe (bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie).  
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3.  Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego  

w m BANK SA Oddział Korporacyjny Wrocław, nr konta:  

- 77 1140 1140 0000 2485 7700 1001.  

W tytule płatności należy wpisać: PEBEKA/HZ/19/67207. 

W takim przypadku do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia 

wadium, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wadium uznaje się za 

wniesione, z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego, w terminie składania ofert, 

tj. 08.08.2019 r. do godz. 12.00. 

4.  W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć 

oryginał dokumentu wystawionego na rzecz: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka 

Akcyjna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin (dokumentów tych prosimy nie zszywać z 

ofertą). Dokument winien zawierać:  

a) termin ważności wynoszący 90 dni licząc od dnia upływu terminu do złożenia oferty,  

b) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty na pierwsze żądanie 

Beneficjenta, w przypadku rezygnacji z zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie 

lub jeżeli zawarcie umowy jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

5.  W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, do oferty należy dołączyć „Instrukcję 

płatniczą” z podaniem nazwy Banku i numeru rachunku bankowego, na który zwrócone 

będzie wadium.  

6. Wypełniona i podpisana przez umocowanych reprezentantów Wykonawcy „Instrukcja płatnicza” 

stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.  

7. Wadium jest zwracane Wykonawcom w ciągu 14 dni, jeżeli zajdzie co najmniej jedna  

z przesłanek:  

a) upłynął termin związania ofertą,  

b) zawarto umowę i/lub wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  

c) Zamawiający unieważnił lub zamknął postępowanie,  

d) na wniosek Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert,  

e) wykluczono Wykonawcę z postępowania,  

f) odrzucono ofertę Wykonawcy,  

g) Wykonawcy nie zostali wybrani do realizacji zadania po zatwierdzeniu protokołu wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku, gdy:  

a) wycofał ofertę złożoną w postępowaniu przetargowym po terminie wyznaczonym na jej 

złożenie lub złożył kolejną ofertę mniej korzystną od poprzedniej,  

b) odmówił lub uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie  

w wyznaczonym terminie,  

c) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych  

w umowie,  

d) gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
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9. Zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawcę w postaci niepieniężnej, Zamawiający 

dokona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w formularzu 

ofertowym.  

B. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – zgodnie z Umową. 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
Załącznik Nr 1 – Umowa 
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę  
     w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego 
Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy 
Załącznik Nr 4 – Zakres rzeczowy 
Załącznik Nr 5 – Oświadczenia o danych osobowych  
Załącznik nr 6 – Instrukcja płatnicza 
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o poufności  
Załącznik Nr 8 – wykaz prac/dostaw 
Załącznik Nr 9a – Harmonogram rzeczowo – finansowy dla wariantu I 
Załącznik Nr 9b – Harmonogram rzeczowo – finansowy dla wariantu II cz.1 
Załącznik Nr 9c – Harmonogram rzeczowo – finansowy dla wariantu II cz. 7 
Załącznik nr 10 – Zestawienie materiałów 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

DANE WYKONAWCY**: 

Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................. 

kod, miejscowość................................................................................................................................. 

ulica, nr domu, nr lokalu....................................................................................................................... 

NIP........................................................................................................................................................ 

telefon................................................................................................................................................... 

fax......................................................................................................................................................... 

adres e-mail.......................................................................................................................................... 

Internet: http://...................................................................................................................................... 

 

Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę  
w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego 

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń 
PeBeKa S.A. 
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76 
59-301 Lubin 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem pn.: Wykonanie instalacji technologicznej wody 
lodowej, gorącej, grzewczej, chłodniczej wraz z armaturą i zabudową urządzeń  w ramach 
zadania „Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK), pracującej w układzie 
trigeneracji na terenie szybu GG-1”" nr PEBEKA/HZ/19/67207 informujemy, że wyrażamy 
chęć uczestnictwa w tym postępowaniu. 

 

Do składania oferty elektronicznej w SWZ i kontaktów z naszej strony upoważniamy: 

 

Imię i Nazwisko   .......………………………………………………………… 

stanowisko:   ……………………………………………………………….. 

nr  telefonu:   ………………………………………………………………. 

nr tel komórkowego  ………………………………………………………………. 

login w SWZ   ………………………………………………………………. 

adres e-mail (przypisany do loginu w SWZ):    ..………………………………………  
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I. Przystępując do przedmiotowego postępowania, w imieniu reprezentowanej przez nas firmy 
oświadczamy, że:  

1) Złożona(e) cena(y) jest(są) kompletna(e), jednoznaczna(e) i obejmuje(ą) wszelkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

2) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

4) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5) Nie jesteśmy w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz 
nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub 
spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy. 

6) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki 
wykluczenia określa  rozdz. III pkt. 3 lit. a) – i) SIWZ. 

7) W stosunku do naszej firmy otwarto/nie otwarto* likwidację/likwidacji* i ogłoszono/nie 
ogłoszono* upadłość/upadłości*. 

8) Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i praw majątkowych osób 
trzecich. 

9) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy ją i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń (wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z aktualizacji 
SIWZ przez Zamawiającego oraz z odpowiedzi na propozycje kierowane przez Wykonawców 
do SIWZ). 

10) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, jak również uzyskaliśmy 
wszystkie informacje niezbędne do złożenia oferty i uznajemy je za wystarczające do 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

11) Nie jesteśmy / jesteśmy* zarejestrowani w Bazie Wykonawców, a wymagane dokumenty 
są aktualne / dołączamy do oferty*. 

12) 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. 

13) Akceptujemy Umowę, stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
z Zamawiającym zgodnie z treścią przedstawioną w Załączniku Nr 1 do SIWZ: 
(„Umowa” wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z aktualizacji projektu przez 
Zamawiającego oraz  odpowiedzi na propozycje kierowane przez Wykonawców do SIWZ), 
podpisanie i odesłanie do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty jej 
otrzymania) 

14) Jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku wygrania 
przetargu do czasu zawarcia umowy. 

15) Podczas realizacji przedmiotu umowy nie będziemy zatrudniać w jakiejkolwiek formie 
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pracowników KGHM Polska Miedź S.A. do wykonywania umowy pod rygorem odstąpienia 
ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego od jej realizacji w przypadku 
stwierdzenia takich okoliczności, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar  
i żądania odszkodowania. 

16) Nie będziemy zlecać wykonania przedmiotu postępowania osobom trzecim bez zgody 
Zamawiającego.  

17) W przypadku zawarcia umowy realizacji przedmiotu zamówienia, wyrażamy zgodę na 
przeprowadzenie audytu dotyczącego przedmiotu zamówienia, przez upoważnionych 
pracowników Departamentu Zakupów KGHM Polska Miedź S.A., którego termin zostanie 
obustronnie uzgodniony. 

 

 

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

  miejscowość, data                                   podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 

     do reprezentowania Wykonawcy 
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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 nr postępowania: PEBEKA/HZ/19/67207 na realizację zadania 
pn.: Wykonanie instalacji technologicznej wody lodowej, gorącej, grzewczej, chłodniczej wraz z 
armaturą i zabudową urządzeń  w ramach zadania „Budowa Powierzchniowej Stacji 
Klimatyzacyjnej (PSK), pracującej w układzie trigeneracji na terenie szybu GG-1” organizowanym 
przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w trybie przetargu nieograniczonego, 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 

 

 



Nr postępowania: PEBEKA/HZ/19/67207            Strona 17 

 

II. Warunki handlowe oferty: 

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

Zamawiający po otrzymaniu Ofert lub przeprowadzeniu negocjacji i/lub aukcji dokona wyboru do 

realizacji jednego z dwóch wariantów. Drugi wariant zostanie unieważniony. 

Wariant I – Kompleksowe wykonania zadania 

* Wartość wynagrodzenia umownego jest stała i nie będzie korygowana ze względu na jakiekolwiek dodatkowe 

koszty. Wartość stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu umowy. 

Obejmuje i zawiera wszystkie materiały, urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, opłaty, 

wydatki, uwzględnia zysk oraz inne koszty związane z realizacją. Ponadto obejmuje wszystkie pozycje kosztowe 

związane z pracami, których poniesienie jest konieczne, aby doprowadzić roboty objęte Umową do stanu ich 

ukończenia.  

 

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową oraz wskaźniki 
cenotwórcze w programie NORMA PRO w formacie .ath oraz pdf. Wartość załączonych kosztorysów 
powinna być tożsama z wartością zadania przedstawioną przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym.    
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych innych producentów o nie 
gorszych parametrach i jakości niż określono w projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany urządzeń, 
armatury oraz rozwiązań systemowych i materiałowych mogą zostać wprowadzone po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji przez Użytkownika, Projektanta i Zamawiającego. 
 
Identyfikacja proponowanych przez Wykonawcę materiałów, armatury, podparć, itp. powinna 
jednoznacznie wynikać i być określona w załączonym kosztorysie ofertowym. Musi być wskazany 
producent dla proponowanych materiałów, tj. armatury, podparć, itp. dla wariantu I zawartego 
w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. 

Udostępnione przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie determinują zakresu prac objętych 
przedmiotem zmówienia. Podstawą wyceny ofert jest dokumentacja projektowa uzupełniona o 
zapisy SIWZ. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia, niezależnie od tego czy roboty zostały uwzględnione w przekazanych 
pomocniczo przedmiarach, czy też zostały w nich pomięte. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Wartość ryczałtowa netto w PLN 

1. 

Wykonanie instalacji technologicznej wody lodowej, 
gorącej, grzewczej, chłodniczej wraz z armaturą i 

zabudową urządzeń zakupionych przez Zamawiającego 
dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ 

Budowa powierzchownej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK) 
pracującej w układzie trigeneracji na terenie szybu GG-

1” zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w 
załączniku do SIWZ 

 

Łączna wartość do wpisania w SWZ w wariancie I  
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Wariant II  

W przypadku wyboru wariantu II, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wyboru Wykonawcy tylko dla jednej części zawartej w wariancie II. 

CZĘŚĆ I 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość ryczałtowa 

netto w PLN 

1. 
Dostawa układu stabilizacji ciśnienia wody grzewczej 
REFLEX GS 3 GH90S 2xVG3000 – 1 kpl. i gorącej 

REFLEX GS1.1 GH50 2Xvg1500 – 1 kpl. 

 

2. Dostawa układu odgazowania wody grzewczej i gorącej 
REFLEX Servitec 75/70 – 2 kpl. 

 

3. Sprawdzenie poprawności montażu, uruchomienie i 
regulacja przedmiotowego układu. 

 

Łączna warto ść ryczałtowa CZ ĘŚCI I  

Wartość wynagrodzenia jest stała i nie będzie korygowana ze względu na jakiekolwiek dodatkowe koszty. Wartość ta stanowi pełne 
wynagrodzenie Dostawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu zadania, obejmuje i zawiera wszystkie materiały, 
urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zadania.  

 
Do oferty należy dołączyć skan uzupełnionego i podpisanego zestawienia materiałów dla wariantu II 
części I zawartego w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych innych producentów o nie 
gorszych parametrach i jakości niż określono w projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany urządzeń, 
armatury oraz rozwiązań systemowych i materiałowych mogą zostać wprowadzone po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji przez Użytkownika, Projektanta i Zamawiającego.  
 
Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wykonawcę materiałów, armatury, podparć, itp. 
powinna jednoznacznie wynikać i być określona w załączonym zestawieniu materiałowym. Musi być 
wskazany producent dla proponowanych materiałów, tj. armatury, podparć, itp. 

CZĘŚĆ II  

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość ryczałtowa 

netto w PLN 

1. 

Dostawa rur stalowych czarnych bez szwu 
przewodowych DN15 ÷ DN400 wg PN-EN 10216 z 
atestem producenta i świadectwem odbioru ZETOM, 
wraz z kształtkami prefabrykowanymi, kołnierzami 
stalowymi, zgodnie z zestawieniem (poz. 1.1.1÷1.1.35; 
1.3.90÷1.3.103) 

 

Wartość wynagrodzenia jest stała i nie będzie korygowana ze względu na jakiekolwiek dodatkowe koszty. Wartość ta stanowi pełne 
wynagrodzenie Dostawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu zadania, obejmuje i zawiera wszystkie materiały, 
urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zadania.  

 
Do oferty należy dołączyć skan uzupełnionego i podpisanego zestawienia materiałów dla wariantu II 
części II zawartego w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. 
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Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych innych producentów o nie 
gorszych parametrach i jakości niż określono w projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany urządzeń, 
armatury oraz rozwiązań systemowych i materiałowych mogą zostać wprowadzone po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji przez Użytkownika, Projektanta i Zamawiającego.  
 
Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wykonawcę materiałów, armatury, podparć, itp. 
powinna jednoznacznie wynikać i być określona w załączonym zestawieniu materiałowym. Musi być 
wskazany producent dla proponowanych materiałów, tj. armatury, podparć, itp. 

 

CZĘŚĆ III  

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość ryczałtowa 

netto w PLN 

1. 

Dostawa rur ciśnieniowych HDPE PE100 SDR11 PN 16 
Ø20 ÷ 560mm wraz z kształtkami (kolana, redukcje, trójniki, 
tuleje z adapterem do kołnierza PN16 z kołnierzem, mufy 
przejściowe, zaślepki), zgodnie z załączonym zestawieniem 
(poz.1.1.189÷1.1.232, 1.1.236÷1.1.248) 

 

Dostawa rur ciśnieniowych HDPE PE100 SDR17 PN 16 
Ø20 ÷ 1200mm wraz z kształtkami (kolana, redukcje, 
trójniki, tuleje z adapterem do kołnierza PN16 z kołnierzem, 
zaślepki), zgodnie z załączonym zestawieniem (poz. 
1.1.79÷1.1.157, 1.1.162÷1.1.174)  

 

Łączna warto ść ryczałtowa CZ ĘŚCI III  

Wartość wynagrodzenia jest stała i nie będzie korygowana ze względu na jakiekolwiek dodatkowe koszty. Wartość ta stanowi pełne 
wynagrodzenie Dostawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu zadania, obejmuje i zawiera wszystkie materiały, 
urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zadania.  

 
Do oferty należy dołączyć skan uzupełnionego i podpisanego zestawienia materiałów dla wariantu II 
części III zawartego w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych innych producentów o nie 
gorszych parametrach i jakości niż określono w projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany urządzeń, 
armatury oraz rozwiązań systemowych i materiałowych mogą zostać wprowadzone po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji przez Użytkownika, Projektanta i Zamawiającego.  
 
Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wykonawcę materiałów, armatury, podparć, itp. 
powinna jednoznacznie wynikać i być określona w załączonym zestawieniu materiałowym. Musi być 
wskazany producent dla proponowanych materiałów, tj. armatury, podparć, itp. 

 

CZĘŚĆ IV 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość ryczałtowa 

netto w PLN 

Dostawa armatury:  

1. Przepustnice poz.1.3.2÷1.3.26   
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Uruchomienie i regulacja po zamontowaniu przed rozruchem 
napędów AUMA 

 
Serwisowanie napędów AUMA w okresie gwarancji (24 m-ce) 

wartość = cena jedn. ……….PLN x ilość serwisów …… 

2. Filtry siatkowe poz. 1.3.27÷1.3.32  

3. Zawory balansowe poz. 1.3.33÷1.3.36  

4. Łączniki amortyzacyjne poz. 1.3.37÷1.3.45  

5. Zawory zwrotne poz. 1.3.46÷1.3.51  

6. Zawory bezpieczeństwa poz. 1.3.78÷1.3.89  

Łączna warto ść ryczałtowa CZ ĘŚCI IV  

Wartość wynagrodzenia jest stała i nie będzie korygowana ze względu na jakiekolwiek dodatkowe koszty. Wartość ta stanowi pełne 
wynagrodzenie Dostawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu zadania, obejmuje i zawiera wszystkie materiały, 
urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zadania.  

 
Do oferty należy dołączyć skan uzupełnionego i podpisanego zestawienia materiałów dla wariantu II 
części IV zawartego w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych innych producentów o nie 
gorszych parametrach i jakości niż określono w projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany urządzeń, 
armatury oraz rozwiązań systemowych i materiałowych mogą zostać wprowadzone po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji przez Użytkownika, Projektanta i Zamawiającego.  
 
Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wykonawcę materiałów, armatury, podparć, itp. 
powinna jednoznacznie wynikać i być określona w załączonym zestawieniu materiałowym. Musi być 
wskazany producent dla proponowanych materiałów, tj. armatury, podparć, itp. 

 

CZĘŚĆ V 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość ryczałtowa 

netto w PLN 

1. 

Dostawa zaworów 2 i 3-drogowych poz. 1.3.52÷1.3.57  

Uruchomienie i regulacja po zamontowaniu przed 
rozruchem napędów AUMA 

 

Serwisowanie napędów AUMA w okresie gwarancji (24 
m-ce) 

wartość = cena jedn. ……….PLN x ilość serwisów …… 
 

Łączna warto ść ryczałtowa CZ ĘŚCI V  
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Wartość wynagrodzenia jest stała i nie będzie korygowana ze względu na jakiekolwiek dodatkowe koszty. Wartość ta stanowi pełne 
wynagrodzenie Dostawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu zadania, obejmuje i zawiera wszystkie materiały, 
urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zadania.  

 
Do oferty należy dołączyć skan uzupełnionego i podpisanego zestawienia materiałów dla wariantu II 
części V zawartego w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych innych producentów o nie 
gorszych parametrach i jakości niż określono w projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany urządzeń, 
armatury oraz rozwiązań systemowych i materiałowych mogą zostać wprowadzone po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji przez Użytkownika, Projektanta i Zamawiającego.  
 
Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wykonawcę materiałów, armatury, podparć, itp. 
powinna jednoznacznie wynikać i być określona w załączonym zestawieniu materiałowym. Musi być 
wskazany producent dla proponowanych materiałów, tj. armatury, podparć, itp. 

 

CZĘŚĆ VI 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość ryczałtowa 

netto w PLN 

1. Dostawa mierników przepływu poz. 1.3.65÷1.3.76  

Wartość wynagrodzenia jest stała i nie będzie korygowana ze względu na jakiekolwiek dodatkowe koszty. Wartość ta stanowi pełne 
wynagrodzenie Dostawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu zadania, obejmuje i zawiera wszystkie materiały, 
urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zadania.  

 
Do oferty należy dołączyć skan uzupełnionego i podpisanego zestawienia materiałów dla wariantu II 
części VI zawartego w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych innych producentów o nie 
gorszych parametrach i jakości niż określono w projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany urządzeń, 
armatury oraz rozwiązań systemowych i materiałowych mogą zostać wprowadzone po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji przez Użytkownika, Projektanta i Zamawiającego.  
 
Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wykonawcę materiałów, armatury, podparć, itp. 
powinna jednoznacznie wynikać i być określona w załączonym zestawieniu materiałowym. Musi być 
wskazany producent dla proponowanych materiałów, tj. armatury, podparć, itp. 

 
 

CZĘŚĆ VII 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość ryczałtowa 

netto w PLN 

Wykonanie instalacji technologicznej wody lodowej, gorącej, grzewczej, chłodniczej wraz z 
armaturą i zabudową urządzeń zakupionych przez Zamawiającego dla potrzeb realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa powierzchownej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK) 
pracującej w układzie trigeneracji na terenie szybu GG-1” zgodnie z zakresem rzeczowym 

zawartym w załączniku do SIWZ z rozbiciem na poszczególne pozycje: 
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1. Zakup oraz montaż systemu awaryjnego wyrzutu freonu  

2. 

Podłączenie „hydrauliczne” oraz ustawienie i montaż na 
fundamentach 2 szt. agregatów absorpcyjnych, 8 szt. 
sprężarkowych pomp ciepła, 6 szt. agregatów 
odśrodkowych oraz układu czyszczenia mechanicznego 
wymienników skraplaczy  

 

3. Podłączenie „hydrauliczne” oraz ustawienie i montaż na 
fundamentach 37 szt. pomp obiegowych  

 

4. Podłączenie „hydrauliczne” oraz ustawienie i montaż na 
fundamentach 9 szt. wymienników ciepła  

 

5. Podłączenie „hydrauliczne” oraz ustawienie, scalenie i 
montaż na konstrukcji  10szt. wież chłodniczych 

 

6. Montaż rurociągów stalowych DN15 ÷ DN400 wraz z 
zabudową armatury  

 

7. Montaż rurociągów HDPE PE100 SDR11 PN 16 Ø20 ÷ 
560mm wraz z zabudową armatury  

 

8. Montaż rurociągów HDPE PE100 SDR17 PN 16 Ø20 ÷ 
560mm wraz z zabudową armatury  

 

9. 

Zakup oraz montaż rurociągów PP-R MF SDR11 
Ø32x3,0 ÷ 400x36,3  wraz z kształtkami (kolana, 
redukcje, trójniki, tuleje z adapterem do kołnierza PN16 
z kołnierzem, mufy)zgodnie z załączonym 
zestawieniem wraz z zabudową armatury (poz. 
1.1.36÷1.1.78) 

 

10. Wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej 
(poz. 1.2) 

 

11. 
Dostawa oraz montaż armatury i materiałów (poz. 
1.1.158÷1.1.161; 1.1.175÷1.1.188; 1.1.233÷1.1.235; 
1.1.249÷1.1.256; 1.3.1; 1.3.16; 1.3.17  1.3.58÷1.3.64) 

 

12. 

Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych (poz. 1.5) 
• dwurzędowe konstrukcje wsporcze (systemowa 
konstrukcja wsporcza wraz z kompletem elementów 
montażowych – podpory do montażu na ruszcie i 
posadzce) 
• podpory przesuwne (systemowa konstrukcja 
wsporcza wraz z kompletem elementów montażowych 
– podpory do montażu na ruszcie i posadzce), 
• punkty stałe (systemowe punkty stałe wraz z 
kompletem elementów montażowych – podporu do 
montażu na ruszcie), 
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13. 

Montaż układu stabilizacji ciśnienia wody grzewczej 
REFLEX GS 3 GH90S 2xVG3000 – 1 kpl. i gorącej 
REFLEX GS1.1 GH50 2Xvg1500 – 1 kpl. 

oraz układu odgazowania wody grzewczej i gorącej 
REFLEX Servitec 75/70 – 2 kpl.  

 

14. Rozruch technologiczny zabudowanych urządzeń oraz 
wykonanych instalacji 

 

Łączna warto ść ryczałtowa CZ ĘŚCI VII  

Wartość wynagrodzenia jest stała i nie będzie korygowana ze względu na jakiekolwiek dodatkowe koszty. Wartość ta stanowi pełne 
wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu zadania, obejmuje i zawiera wszystkie materiały, 
urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zadania, opłaty, wydatki, serwis gwarancyjny, odbiory UDT, uwzględnia  
zysk oraz inne koszty związane z realizacją zadania. Ponadto obejmuje wszystkie pozycje kosztowe związane z pracami, których 
poniesienie jest konieczne, aby doprowadzić roboty objęte umową do stanu ich ukończenia, akceptowanego przez  Zamawiającego. 
Wartość ryczałtowa zawiera w sobie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i prawa własności do 
projektowej dokumentacji powykonawczej oraz oprogramowania. 
 
 

Do oferty należy dołączyć skan uzupełnionego i podpisanego zestawienia materiałów dla wariantu II 
części VII zawartego w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych innych producentów o nie 
gorszych parametrach i jakości niż określono w projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany urządzeń, 
armatury oraz rozwiązań systemowych i materiałowych mogą zostać wprowadzone po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji przez Użytkownika, Projektanta i Zamawiającego.  
 
Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wykonawcę materiałów, armatury, podparć, itp. 
powinna jednoznacznie wynikać i być określona w załączonym zestawieniu materiałowym. Musi być 
wskazany producent dla proponowanych materiałów, tj. armatury, podparć, itp. 

 
 
Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową oraz 
wskaźniki cenotwórcze w programie NORMA PRO w formacie .ath oraz pdf. Wartość 
załączonych kosztorysów powinna być tożsama z wartością zadania przedstawioną przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym.    
Identyfikacja proponowanych przez Wykonawcę materiałów, armatury, podparć, itp. 
powinna jednoznacznie wynikać i być określona w załączonym kosztorysie ofertowym. 
Musi być wskazany producent dla proponowanych materiałów, tj. armatury, podparć, itp. 
dla wariantu II części VII zawartego w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. 

Udostępnione przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie determinują zakresu prac objętych 
przedmiotem zmówienia. Podstawą wyceny ofert jest dokumentacja projektowa uzupełniona o zapisy 
SIWZ. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia, niezależnie od tego czy roboty zostały uwzględnione w przekazanych pomocniczo 
przedmiarach, czy też zostały w nich pomięte. 

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi 
w SIWZ wraz z załącznikami. 

III. Spełnienie wymagań Zamawiającego przez Wykonawcę: 
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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. 3 lit. a)-i) SIWZ. 

8. Nie jesteśmy w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało 

wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. 

przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy. 

9. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i projektem umowy (wraz 

z ewentualnymi zmianami wynikającymi z odpowiedzi na pytania do SIWZ) i akceptujemy je i 

nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

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

trzecich. 

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

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

12. Akceptujemy treść Umowę, 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” wraz z ewentualnymi zmianami 

wynikającymi z aktualizacji projektu przez Zamawiającego oraz z odpowiedzi na propozycje 

kierowane przez –ewentualnych Wykonawców do SIWZ). 

13. 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. 

14. Wnieśliśmy wadium w: pieniądzu/ gwarancji bankowej/ gwarancji ubezpieczeniowej/ 

poręczeniu bankowym*. 

15. 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 .......)* 
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16. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia nie będziemy zatrudniać w jakiejkolwiek formie 

pracowników PeBeKa S.A. do wykonywania umowy pod rygorem odstąpienia ze skutkiem 

natychmiastowym przez Zamawiającego od jej realizacji w przypadku stwierdzenia takich 

okoliczności, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar i żądania odszkodowania. 

17. *)ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami. 

*) ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować z udziałem Podwykonawców wskazanych poniżej, 

przy czym przyjmujemy pełną odpowiedzialność za prace wykonane  

z udziałem Podwykonawców jak za własne działania. 

 

 

 

Lp. Nazwa Firmy Zakres Prac 
Procentowy udział 

podwykonawstwa w 
wartości oferty 

1 
  

2 
  

3 
  

W przypadku podzlecania części prac Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z 

niniejszą listą Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę wykonania części 

zamówienia we wskazanym zakresie 

 

  

 

 

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

Podpis i pieczęć osoby 
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

*- niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

 
ZAKRES RZECZOWY 

 
 

1. Nazwa zadania. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji technologicznej wody lodowej, gorącej, 
grzewczej, chłodniczej wraz z armaturą i zabudową urządzeń zakupionych i dostarczonych przez 
Zamawiającego dla zadania „Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK) pracującej w 
układzie trigeneracji na placu szybowym GG-1”. 
 
2. Zakres rzeczowy. 

 
WARIANT I: Wykonanie instalacji technologicznej wody lodowej, gorącej, grzewczej, chłodniczej wraz 
z armaturą i zabudową urządzeń zakupionych przez Zamawiającego  
dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa powierzchownej Stacji Klimatyzacyjnej 
(PSK) pracującej w układzie trigeneracji na terenie szybu GG-1” 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 
 
1. Dostawę oraz montaż układu stabilizacji ciśnienia wody grzewczej REFLEX GS 3 GH90S 2xVG3000 

– 1 kpl. i gorącej REFLEX GS1.1 GH50 2Xvg1500 – 1 kpl. 
 

2. Dostawę oraz montaż układu odgazowania wody grzewczej i gorącej REFLEX Servitec 75/70 – 2 
kpl 
 

3. Dostawę oraz montaż systemu awaryjnego wyrzutu freonu  
 

4. Podłączenie ,,hydrauliczne”  oraz ustawienie i montaż na fundamentach/konstrukcji dostarczonych 
przez Zamawiającego urządzeń tj.: 
• 2 szt. agregatów absorpcyjnych  
• 8 szt. sprężarkowych pomp ciepła 
• 6 szt agregatów odśrodkowych  
• Układu czyszczenia mechanicznego wymienników skraplaczy  
• 37 szt. pomp obiegowych  
• 9 szt. wymienników ciepła 
• 10 szt. wież chłodniczych wraz z montażem  
Dla w/w pozycji należy przewidzieć załadunek oraz transport do 1 km urządzeń do masy 17,5 ton. 
 

5. Dostawę oraz montaż: 
• Rurociągów stalowych czarnych bez szwu przewodowych DN15 ÷ DN400 wg PN-EN 10216 z 

atestem producenta i świadectwem odbioru ZETOM, wraz z kształtkami prefabrykowanymi, 
podporami, podwieszeniami i mocowaniami ze stali ocynkowanej, punktami stałymi, obejmami, 
armaturą odpowietrzającą i spustową, systemowymi przejściami przez przegrody oddzielenia 
pożarowego – spawanie.  

 
• Rurociągów PP-R MF SDR11 Ø32x3,0 ÷ 400x36,3 (rury wielowarstwowe Aquatherm Blue Pipe 

wzmocnione włóknem szklanym fusiolen PP-R MF) wraz z kształtkami, armaturą, akcesoriami 
montażowymi i uszczelniającymi – zgrzewanie doczołowe  
i elektrooporowe.  
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• Rurociągów ciśnieniowych HDPE PE100 SDR17,6 PN 10 Ø20 ÷ 1200mm wraz  
z kształtkami (kolana, redukcje, trójniki, odejścia siodłowe, tuleje kołnierzowe, mufy 
połączeniowe), armaturą, akcesoriami montażowymi i uszczelniającymi – zgrzewanie doczołowe 
i elektrooporowe.  

 
• Rurociągów ciśnieniowych HDPE PE100 SDR11 PN 16 Ø20 ÷ 560mm wraz  

z kształtkami (kolana, redukcje, trójniki, odejścia siodłowe, tuleje kołnierzowe, mufy 
połączeniowe), armaturą, akcesoriami montażowymi i uszczelniającymi – zgrzewanie doczołowe 
i elektrooporowe.  

 
• Izolacji z wełny mineralnej Firmy Paroc w formie maty na bazie wełny mineralnej, nakładanej na 

rurę i armaturę wraz z materiałami montażowymi, konstrukcją wsporczą zgodnie z wytycznymi 
producenta. Zabezpieczona płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 mm 
(izolacja montowana na rurociągach instalacji wody chłodzącej prowadzonej na zewnątrz hali – 
typ PAROC PRO WIRED 130) 

 
• Izolacji z wełny mineralnej w formie otuliny z zewnętrzną warstwą folii aluminiowej zbrojonej siatką 

szklaną, nakładanej na rurkę i armaturę, wraz z materiałami montażowymi. Zabezpieczona 
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6mm. Montowana na rurociągach 
instalacji wody chłodzącej, filtracji bocznikowej instalacji wyrównawczej i wody surowej 
prowadzonej na zewnątrz hali – typ PAROC HVAC SECTION ALU COAT 

 
• Izolacji przeciwroszeniowej typu KFLEX-KK Plus S1 (elastyczna pianka na bazie kauczuku 

syntetycznego w formie niepowlekanych otulin, nakładanych na rurę  
i armaturę, wraz z materiałami montażowymi. Montowana na rurociągach wody lodowej (1,5°C), 
wody chłodzącej prowadzonych oraz filtracji bocznikowej w hali,  

 
• Izolacji przeciwroszeniowej typu KaiFLEX-KK Plus S1 (elastyczna pianka na bazie kauczuku 

syntetycznego w formie niepowlekanych otulin, nakładanych na rurę  
i armaturę wraz z materiałami montażowymi – dla pozostałych rurociągów wody lodowej i wody 
uzupełniającej prowadzonych w hali, 

 
• Izolacji z wełny mineralnej w formie otuliny z zewnętrzną warstwą folii aluminiowej zbrojonej siatką 

szklaną, nakładanej na rurę i armaturę wraz z materiałami montażowymi – montowana na 
rurociągach tworzywowych  i stalowych instalacji wody grzewczej i gorącej – typ PAROC HVAC 
SECTION ALU COAT 

 
• Armatury tj. przepustnice, odmulacze, zawory kulowe, filtry, filtry siatkowe, zawory balansowe, 

łączniki amortyzacyjne, zawory zwrotne, zawory 3-drogowe, ograniczniki przepływu, manometry, 
termometry, zawory bezpieczeństwa, mierniki przepływu, kompensatory, złączki elastyczne 
niezbędne do wykonania następujących  instalacji technologicznych.  

 
6. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych producenta np. Walraven: 

• dwurzędowe konstrukcje wsporcze (systemowa konstrukcja wsporcza wraz  
z kompletem elementów montażowych – podpory do montażu na ruszcie  
i posadzce), 

• podpory przesuwne (systemowa konstrukcja wsporcza wraz z kompletem elementów 
montażowych – podpory do montażu na ruszcie i posadzce), 

• punkty stałe (systemowe punkty stałe wraz z kompletem elementów montażowych – podporu do 
montażu na ruszcie). 

 
7. Dostarczona armatura / urządzenia powinny posiadać specjalistyczne wyposażenie typu złącza: 

hydrauliczne,  pneumatyczne i elektryczne umożliwiające ich podłączenie  
i uruchomienie w wykonywanej instalacji.  
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8. Wywiercenie/wycięcie otworów w rurociągach stalowych i wspawanie króćców stalowych 
(gwintowanych muf) do montażu urządzeń AKPiA. W rurociągach  
z tworzywa należy zastosować systemowo przyjęte rozwiązania dla danego producenta rur. 

 
9. Dla rurociągów prowadzonych na zewnątrz budynku należy izolację dodatkowo zabezpieczyć 

płaszczem z blachy ocynkowanej stalowej o grubości 0,6mm oraz elektrycznym, samoregulującym 
kablem grzewczym (dostawa i montaż kabla grzewczego poza zakresem). 

 
10. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dla rurociągów stalowych prowadzonych wewnątrz hali 

w klasie korozyjności C4-H wg załączonej karty informacyjnej malowania SYSTEM 1 -/EP-
PUR/PEBEKA/2019/C4-H. 

 
11. Materiały/maszyny/urządzenia wraz z wymaganymi dokumentami zostaną dostarczone  

i rozładowane na koszt Wykonawcy na plac budowy PSK przy szybie GG-1 w miejscowości Kwielice, 
gmina Grębocice, woj. Dolnośląskie 

 
12. Wykonanie prób szczelności instalacji z ewentualnym wykorzystaniem rejestratora ciśnienia 

(bębnowego lub elektronicznego), opracowanie technologii spawania: WPS, WPQR, badań 
połączeń spawanych ze sporządzeniem protokołów odbiorowych) w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego i Inwestora. 

 
13. Zapewnienie uruchomienia wszystkich urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów, powierzając 

te prace uprawnionym serwisom, jeżeli producent dla zachowania gwarancji stawia takie 
wymagania. 

 
14. Dokonanie rozruchu technologicznego dostarczonych i zabudowanych urządzeń oraz wykonanych 

instalacji. Roboty związane z uruchomieniem PSK  prowadzone będą zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w ruchu O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, które zostaną ustalone wspólnie przez 
Inwestora i Zamawiającego przed rozpoczęciem próbnego ruchu Systemu Klimatyzacji Centralnej 
(SCK) w rejonie szybu GG-1. Próbny ruch SCK prowadzony będzie pod kierownictwem i dozorem 
osób RM O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Przed dokonaniem rozruchu Wykonawca opracuje oraz 
przedstawi instrukcję rozruchów do akceptacji przez Inwestora i Zamawiającego.  

 
15. Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego/ Inwestora  

z obsługi dostarczonych urządzeń/ wykonanych układów i instalacji technologicznej.  
 

16. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej wraz z przeprowadzeniem odbiorów instalacji  
i urządzeń podlegającej pod UDT, po uzyskaniu stosownych pełnomocnictw.  

 
17. Udział w odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.  
 
18. Oznakowanie rurociągów i armatury zgodnie z wytycznymi i nazewnictwem w PW. 
 
19. Konieczność koordynowania prac (kolejności wykonywania) z Podwykonawcami wykonującym 

roboty w branży elektrycznej i automatyki oraz konstrukcyjno-budowlanej. 
 
20. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej – 

5 egz. i elektronicznej na płycie CD – 2 egz. wraz z instrukcją eksploatacji. Przekazana 
dokumentacja winna umożliwić uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenie organów nadzoru 
górniczego na oddanie ich do ruchu zakładu górniczego.  

 
21. Wykonawca, jako wytwórca odpadów na terenie budowy, ma obowiązek we własnym zakresie 

zagospodarować opakowania, odpady opakowaniowe po zużytych środkach niebezpiecznych oraz 
inne odpady, o których mowa w ustawie o odpadach.  
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22. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych innych producentów  
o nie gorszych parametrach i jakości niż określono w projekcie wykonawczym dla zaworów 
automatycznych, armatury balansowej, armatury odcinającej, filtrów, zaworów bezpieczeństwa, 
układu stabilizacji ciśnienia i odpowietrzenia. Wszelkie zmiany urządzeń, armatury oraz rozwiązań 
systemowych i materiałowych mogą zostać wprowadzone  
po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez Użytkownika, Projektanta i Zamawiającego.  

 
Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wykonawc ę materiałów, armatury, podpar ć, itp. 
powinna jednoznacznie wynika ć i być określona w zał ączonym kosztorysie ofertowym. Musi 
być wskazany producent dla proponowanych materiałów, t j. armatury, podpar ć, itp.  

 
23. Wymagania techniczne dla rurociągów stalowych wg serii EN 13480 oraz poniższych wytycznych. 

a) Kategoria rurociągu stalowego 1 wg EN 13480-1. 
b) Wykonanie i montaż wykonać zgodnie z EN 13480 – 4: 

- Personel spawalniczy, powinien posiadać ważne certyfikaty kwalifikacji wg EN ISO 9606-1:2017 
dla danych grup materiałów podstawowych i dodatkowych  
do spawania. Certyfikat spawalniczy powinien być wystawiony przez jednostkę 
akredytowaną/notyfikowana z zakresu urządzeń ciśnieniowych. Wykonanie złącza próbnego w 
obecności zamawiającego i poddaniu go badanią NDT. 

- Nadzór spawalniczy powinien posiadać kwalifikacje wg normy EN ISO 14731 – poziom Inżynier 
spawalnik lub technolog spawalnik, poświadczony odpowiednim certyfikatem. 

- Instrukcje technologiczne spawania (WPS) sporządzone wg EN ISO 15609  
w oparciu o kwalifikowane technologie spawania WPQR wg EN ISO 15614-1, zatwierdzone u 
Zamawiającego. Materiał dodatkowy do spawania powinien posiadać świadectwo odbioru 3.1 
wg EN 10204, na skład chemiczny oraz badania wytrzymałościowe, zatwierdzony u 
Zamawiającego. 

c) Kontrola i badania wg EN 13480-5, badania nieniszczące spoin wykonać zgodnie  
z wymaganiami normy  wg tabel: 8.2.1, 8.3.1 oraz 8.4.2-1. 

d) Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Planu Zapewnienia Jakości. 
 

24. Dokumenty wymagane przy odbiorze: 
• DTR urządzeń, instrukcje eksploatacji, świadectwa kontroli, 
• poświadczenie Producenta potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach UE; 
• karty gwarancyjne;  
• atesty na materiały, świadectwa kontroli, certyfikaty i deklaracje zgodności CE  

na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność  
ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia podlegają oraz  
że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności. 

� Wszystkie przedłożone przez Wykonawcę dokumenty sporządzone w obcym języku należy 
przedstawić wraz z tłumaczeniami na język polski. 

• Dokumentacja powykonawcza we wszystkich branżach sporządzona w formie drukowanej (w tym 
dokumentacja odbiorowa przez UDT) – 5 kompletów (w tym 1 oryginał) oraz na nośniku 
elektronicznym CD, wykonaną w aplikacji, AutoCAD 2004 z rozszerzeniem dwg, a części 
opisowe w aplikacji Word (Excel) – 1 egzemplarz, zawierająca;  
o DTR urządzeń,  
o instrukcje eksploatacji,  
o świadectwa kontroli,  
o poświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań  

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach 
UE, 

o kopie kart gwarancyjnych, 
o atesty na materiały,  
o świadectwa kontroli,  
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o certyfikaty i deklaracje zgodności CE na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty 
potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia 
podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności,  

o protokoły wymaganych prób, badań i pomiarów, w tym: prób szczelności badań połączeń 
spawanych,  prób działania urządzeń; prób pomontażowych; protokoły robót zanikowych,  

o karty nastaw zabezpieczeń oraz pozostałych parametrów, 
o kopie programów w wersji źródłowej (bez zabezpieczeń, nie skompilowanych) wgranych do 

wszystkich urządzeń zabezpieczeniowych, falowników, sterowników, paneli operatorskich i 
aplikacji wizualizacji, wraz z wykazami zmiennych niezbędnych do ewentualnych zmian lub 
poprawek w tych aplikacjach oraz z nimi współpracujących, na nośniku elektronicznym CD – 
2 komplety, 

o dziennik kontroli robót spawalniczych, 
o dziennik montażowy, 
o oświadczenie Kierownika Robót o zakończeniu robót montażowych/instalacyjnych;  
o inne dokumenty odbiorowe wymagane ustawą Prawo budowlane oraz innymi przepisami, 
o instrukcje eksploatacji i użytkowania przedmiotu umowy,  
� Wszystkie opisy, schematy, oznaczenia, tabliczki informacyjne, DTR itp. muszą być 

opracowane (wykonane) w języku polskim.  
� Wszystkie zabudowane urządzenia i aparaty, muszą być trwale oznaczone numerem 

technologicznym w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
WARIANT II: 
 
CZĘŚĆ I: 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę układu stabilizacji ciśnienia wody grzewczej REFLEX GS 3 
GH90S 2xVG3000 – 1 kpl. i gorącej REFLEX GS1.1 GH50 2Xvg1500 – 1 kpl oraz dostawę układu 
odgazowania wody grzewczej i gorącej REFLEX Servitec 75/70 – 2 kpl dla potrzeb realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa powierzchownej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK) pracującej w układzie 
trigeneracji na terenie szybu GG-1” 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 
 
1. Dostawę układu stabilizacji ciśnienia wody grzewczej REFLEX GS 3 GH90S 2xVG3000 – 1 kpl. i 

gorącej REFLEX GS1.1 GH50 2Xvg1500 – 1 kpl., zgodnie z załączona kartą doboru urządzenia. 
 

2. Dostawę układu odgazowania wody grzewczej i gorącej REFLEX Servitec 75/70 – 2 kpl, zgodnie z 
załączona kartą doboru urządzenia. 
 

3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w klasie korozyjności C4-H wg załączonej karty 
informacyjnej malowania SYSTEM 1 -/EP-PUR/PEBEKA/2019/C4-H. 
 

4. Dostarczona armatura / urządzenia powinny posiadać specjalistyczne wyposażenie typu złącza: 
hydrauliczne,  pneumatyczne i elektryczne umożliwiające ich podłączenie  
i uruchomienie w wykonywanej instalacji.  
 

5. Materiały/maszyny/urządzenia wraz z wymaganymi dokumentami zostaną dostarczone  
i rozładowane na koszt Dostawcy na plac budowy PSK przy szybie GG-1 w miejscowości Kwielice, 
gmina Grębocice, woj. Dolnośląskie. 
 

6. Zapewnienie uruchomienia wszystkich urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów, powierzając 
te prace uprawnionym serwisom, jeżeli producent dla zachowania gwarancji stawia takie 
wymagania. 

7. Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego/Inwestora  
z obsługi dostarczonych urządzeń/ wykonanych układów i instalacji technologicznej.  
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      Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wy konawc ę materiałów, armatury, podpar ć, itp. powinna 
jednoznacznie wynika ć i być określona w zał ączonym zestawieniu materiałowym. Musi by ć wskazany 
producent dla proponowanych materiałów, tj. armatur y, podpar ć, itp.  

 
8. Dokumenty wymagane przy odbiorze: 

• DTR urządzeń, instrukcje eksploatacji, świadectwa kontroli, 
• poświadczenie Producenta potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach UE; 
• karty gwarancyjne;  
• atesty na materiały, świadectwa kontroli, certyfikaty i deklaracje zgodności CE na dostarczone 

urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii 
Europejskiej, którym urządzenia podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury 
oceny zgodności. 

� Wszystkie przedłożone przez Dostawcę dokumenty sporządzone w obcym języku należy 
przedstawić wraz z tłumaczeniami na język polski. 

• Dokumentacja powykonawcza we wszystkich branżach sporządzona w formie drukowanej (w tym 
dokumentacja odbiorowa przez UDT) – 5 kompletów (w tym 1 oryginał) oraz na nośniku 
elektronicznym CD, wykonaną w aplikacji, AutoCAD 2004 z rozszerzeniem dwg, a części 
opisowe w aplikacji Word (Excel) – 1 egzemplarz, zawierająca;  
o DTR urządzeń,  
o instrukcje eksploatacji,  
o świadectwa kontroli;  
o poświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań  

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach 
UE;  

o kopie kart gwarancyjnych;  
o atesty na materiały,  
o świadectwa kontroli,  
o certyfikaty i deklaracje zgodności CE na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty 

potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia 
podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności;  

o protokoły wymaganych prób, badań i pomiarów, w tym: prób szczelności badań połączeń 
spawanych,  prób działania urządzeń; prób pomontażowych; protokoły robót zanikowych,  

o karty nastaw zabezpieczeń oraz pozostałych parametrów;  
o kopie programów w wersji źródłowej (bez zabezpieczeń, nie skompilowanych) wgranych do 

wszystkich urządzeń zabezpieczeniowych, falowników, sterowników, paneli operatorskich i 
aplikacji wizualizacji, wraz z wykazami zmiennych niezbędnych do ewentualnych zmian lub 
poprawek w tych aplikacjach oraz z nimi współpracujących, na nośniku elektronicznym CD – 
2 komplety;  

o dziennik kontroli robót spawalniczych;  
o inne dokumenty odbiorowe wymagane ustawą Prawo budowlane oraz innymi przepisami; 
o instrukcje eksploatacji i użytkowania przedmiotu umowy  
� Wszystkie opisy, schematy, oznaczenia, tabliczki informacyjne, DTR itp. muszą być 

opracowane (wykonane) w języku polskim.  
� Wszystkie zabudowane urządzenia i aparaty, muszą być trwale oznaczone numerem 

technologicznym w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
 
 
 

CZĘŚĆ II: 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rur stalowych czarnych bez szwu przewodowych DN15 ÷ 
DN400 wg PN-EN 10216 z atestem producenta i świadectwem odbioru ZETOM, wraz z kształtkami 
prefabrykowanymi, kołnierzami stalowymi 
 dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa powierzchownej Stacji Klimatyzacyjnej 
(PSK) pracującej w układzie trigeneracji na terenie szybu GG-1” 
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Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 
 

1. Dostawa rur stalowych czarnych bez szwu przewodowych DN15 ÷ DN400 wg PN-EN 10216 z 
atestem producenta i świadectwem odbioru ZETOM, wraz z kształtkami prefabrykowanymi, 
kołnierzami stalowymi, zgodnie z zestawieniem (poz. 1.1.1÷1.1.35; 1.3.90÷1.3.103). 

2. Materiały wraz z wymaganymi dokumentami zostaną dostarczone i rozładowane  
na koszt Dostawcy na plac budowy PSK przy szybie GG-1 w miejscowości Kwielice, gmina 
Grębocice, woj. Dolnośląskie. 
 

3. Dostawca w ofercie zobowiązany jest przedstawić  ceny jednostkowe materiałów zgodnie z 
załączonym zestawieniem materiałowym (załącznik nr 7) oraz podać terminy dostaw 
poszczególnych elementów. 
  

4. Dokumenty wymagane przy odbiorze: 
• poświadczenie Producenta potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach UE; 
• karty gwarancyjne;  
• atesty na materiały, świadectwa kontroli, certyfikaty i deklaracje zgodności CE  

na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność  
ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia podlegają oraz  
że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności. 

� Wszystkie przedłożone przez Wykonawcę dokumenty sporządzone w obcym języku należy 
przedstawić wraz z tłumaczeniami na język polski. 
o poświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań  

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach 
UE,  

o kopie kart gwarancyjnych,  
o atesty na materiały,  
o świadectwa kontroli,  
o certyfikaty i deklaracje zgodności na dostarczone materiały lub inne dokumenty 

potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia 
podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności,  

o inne dokumenty odbiorowe wymagane ustawą Prawo budowlane oraz innymi przepisami. 
 
Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wykonawc ę materiałów, armatury, podpar ć, itp. 
powinna jednoznacznie wynika ć i być określona w zał ączonym zestawieniu materiałowym. Musi 
być wskazany producent dla proponowanych materiałów, t j. armatury, podpar ć, itp.  

 
CZĘŚĆ III: 
1. Dostawa rur ciśnieniowych HDPE PE100 SDR11 PN 16 Ø20 ÷ 560mm wraz  

z kształtkami (kolana, redukcje, trójniki, tuleje z adapterem do kołnierza PN16  
z kołnierzem, mufy przejściowe, zaślepki), zgodnie z załączonym zestawieniem 
(poz.1.1.189÷1.1.232, 1.1.236÷1.1.248). 
 

2. Dostawa rur ciśnieniowych HDPE PE100 SDR17 PN 16 Ø20 ÷ 1200mm wraz  
z kształtkami (kolana, redukcje, trójniki, tuleje z adapterem do kołnierza PN16  
z kołnierzem, zaślepki), zgodnie z załączonym zestawieniem (poz. 1.1.79÷1.1.157, 
1.1.162÷1.1.174). 
 

3. Materiały wraz z wymaganymi dokumentami zostaną dostarczone i rozładowane  
na koszt Dostawcy na plac budowy PSK przy szybie GG-1 w miejscowości Kwielice, gmina 
Grębocice, woj. Dolnośląskie. 
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4. Dostawca w ofercie zobowiązany jest przedstawić  ceny jednostkowe materiałów zgodnie  
z załączonym zestawieniem materiałowym (załącznik nr 7) oraz podać terminy dostaw 
poszczególnych elementów.  
 

5. Dokumenty wymagane przy odbiorze: 
• poświadczenie Producenta potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach UE; 
• karty gwarancyjne;  
• atesty na materiały, świadectwa kontroli, certyfikaty i deklaracje zgodności CE  

na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność  
ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia podlegają oraz  
że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności. 

� Wszystkie przedłożone przez Wykonawcę dokumenty sporządzone w obcym języku należy 
przedstawić wraz z tłumaczeniami na język polski. 
o poświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań  

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach 
UE,  

o kopie kart gwarancyjnych,  
o atesty na materiały,  
o świadectwa kontroli,  
o certyfikaty i deklaracje zgodności na dostarczone materiały lub inne dokumenty 

potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia 
podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności,  

o inne dokumenty odbiorowe wymagane ustawą Prawo budowlane oraz innymi przepisami. 
 
Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wykonawc ę materiałów, armatury, podpar ć, itp. 
powinna jednoznacznie wynika ć i być określona w zał ączonym zestawieniu materiałowym. 
Musi by ć wskazany producent dla proponowanych materiałów, t j. armatury, podpar ć, itp.  
 

CZĘŚĆ IV: 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę armatury dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 
„Budowa powierzchownej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK) pracującej  
w układzie trigeneracji na terenie szybu GG-1” 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 
 
1. Dostawa armatury:  

1.1. Przepustnice wg załączonego zestawienia poz.1.3.2÷1.3.26, (w kosztach należy ująć 
uruchomienie i regulację napędów AUMA) 

1.2. Filtry siatkowe wg załączonego zestawienia poz. 1.3.27÷1.3.32 
1.3. Zawory balansowe wg załączonego zestawienia poz. 1.3.33÷1.3.36 
1.4. Łączniki amortyzacyjne wg załączonego zestawienia poz. 1.3.37÷1.3.45 
1.5. Zawory zwrotne wg załączonego zestawienia poz. 1.3.46÷1.3.51 
1.6. Zawory bezpieczeństwa wg załączonego zestawienia poz. 1.3.78÷1.3.89 

 
2. Dostarczona armatura / urządzenia powinny posiadać specjalistyczne wyposażenie typu złącza: 

hydrauliczne,  pneumatyczne i elektryczne umożliwiające ich podłączenie  
i uruchomienie w wykonywanej instalacji. 
  

3. Materiały/armatura/urządzenia wraz z wymaganymi dokumentami zostaną dostarczone  
i rozładowane na koszt Dostawcy na plac budowy PSK przy szybie GG-1 w miejscowości Kwielice, 
gmina Grębocice, woj. Dolnośląskie. 
 

4. Zapewnienie uruchomienia wszystkich urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów, powierzając 
te prace uprawnionym serwisom, jeżeli producent dla zachowania gwarancji stawia takie 
wymagania. 
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5. Dostawca w ofercie zobowiązany jest przedstawić  ceny jednostkowe materiałów zgodnie  

z załączonym zestawieniem materiałowym (załącznik nr 7) oraz podać terminy dostaw 
poszczególnych elementów. 
 

6. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w klasie korozyjności C4-H  
wg załączonej karty informacyjnej malowania SYSTEM 1 -/EP-PUR/PEBEKA/2019/C4-H. 
 

7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych innych producentów  
o nie gorszych parametrach i jakości niż określono w projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany 
urządzeń, armatury oraz rozwiązań systemowych i materiałowych mogą zostać wprowadzone po 
uprzednim uzyskaniu akceptacji przez Użytkownika, Projektanta  
i Zamawiającego.  

 
Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wykonawc ę materiałów, armatury, podpar ć, itp. 
powinna jednoznacznie wynika ć i być określona w zał ączonym zestawieniu materiałowym. 
Musi by ć wskazany producent dla proponowanych materiałów, t j. armatury, podpar ć, itp.  

 
8. Dokumenty wymagane przy odbiorze: 

• DTR urządzeń, instrukcje eksploatacji, świadectwa kontroli, 
• poświadczenie Producenta potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach UE; 
• karty gwarancyjne;  
• atesty na materiały, świadectwa kontroli, certyfikaty i deklaracje zgodności CE na dostarczone 

urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii 
Europejskiej, którym urządzenia podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury 
oceny zgodności. 

� Wszystkie przedłożone przez Wykonawcę dokumenty sporządzone w obcym języku należy 
przedstawić wraz z tłumaczeniami na język polski. 

• Dokumentacja powykonawcza we wszystkich branżach sporządzona w formie drukowanej (w tym 
dokumentacja odbiorowa przez UDT) – 5 kompletów (w tym 1 oryginał) oraz na nośniku 
elektronicznym CD, wykonaną w aplikacji, AutoCAD 2004 z rozszerzeniem dwg, a części 
opisowe w aplikacji Word (Excel) – 1 egzemplarz, zawierająca;  
o DTR urządzeń,  
o instrukcje eksploatacji,  
o świadectwa kontroli,  
o poświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań  

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach 
UE,  

o kopie kart gwarancyjnych,  
o atesty na materiały,  
o świadectwa kontroli,  
o certyfikaty i deklaracje zgodności CE na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty 

potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia 
podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności,  

o protokoły wymaganych prób, badań i pomiarów, w tym: prób szczelności badań połączeń 
spawanych,  prób działania urządzeń; prób pomontażowych; protokoły robót zanikowych,  

o karty nastaw zabezpieczeń oraz pozostałych parametrów,  
o kopie programów w wersji źródłowej (bez zabezpieczeń, nie skompilowanych) wgranych do 

wszystkich urządzeń zabezpieczeniowych, falowników, sterowników, paneli operatorskich i 
aplikacji wizualizacji, wraz z wykazami zmiennych niezbędnych do ewentualnych zmian lub 
poprawek w tych aplikacjach oraz z nimi współpracujących, na nośniku elektronicznym CD – 
2 komplety,  

o inne dokumenty odbiorowe wymagane ustawą Prawo budowlane oraz innymi przepisami, 
o instrukcje eksploatacji i użytkowania przedmiotu umowy.  
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CZĘŚĆ V: 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zaworów 2 i 3-drogowych dla potrzeb realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „ Budowa powierzchownej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK) pracującej w układzie 
trigeneracji na terenie szybu GG-1” 
 
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 
 
1. Dostawa zaworów 2 i 3-drogowych wg załączonego zestawienia poz. 1.3.52÷1.3.57 

 
2. Dostarczona armatura / urządzenia powinny posiadać specjalistyczne wyposażenie typu złącza: 

hydrauliczne,  pneumatyczne i elektryczne umożliwiające ich podłączenie  
i uruchomienie w wykonywanej instalacji.  
 

3. Materiały/armatura/urządzenia wraz z wymaganymi dokumentami zostaną dostarczone  
i rozładowane na koszt Dostawcy na plac budowy PSK przy szybie GG-1 w miejscowości Kwielice, 
gmina Grębocice, woj. Dolnośląskie. 
 

4. Zapewnienie uruchomienia wszystkich urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów, powierzając 
te prace uprawnionym serwisom, jeżeli producent dla zachowania gwarancji stawia takie 
wymagania. 
 

5. Dostawca w ofercie zobowiązany jest przedstawić  ceny jednostkowe materiałów zgodnie  
z załączonym zestawieniem materiałowym (załącznik nr 7) oraz podać terminy dostaw 
poszczególnych elementów.  
 

6. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w klasie korozyjności C4-H wg załączonej karty 
informacyjnej malowania SYSTEM 1 -/EP-PUR/PEBEKA/2019/C4-H. 
 

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas nieoznaczony niewyłącznych praw licencyjnych do 
użytkowania dostarczonego oprogramowania systemowego.  
 

8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych innych producentów  
o nie gorszych parametrach i jakości niż określono w projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany 
urządzeń, armatury oraz rozwiązań systemowych i materiałowych mogą zostać wprowadzone po 
uprzednim uzyskaniu akceptacji przez Użytkownika, Projektanta  
i Zamawiającego.  
 

 Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wykonaw cę materiałów, armatury, podpar ć, itp. 
powinna jednoznacznie wynika ć i być określona w zał ączonym zestawieniu materiałowym. 
Musi by ć wskazany producent dla proponowanych materiałów, t j. armatury, podpar ć, itp. 

 
9. W ramach wykonywania przedmiotu umowy Dostawca zobowiązuje się  

do przeprowadzenia szczegółowych prac kontrolno-pomiarowych, badań zabezpieczeń, badań 
urządzeń poddozorowych i ciśnieniowych, testów wydajnościowych, pomiarów emisji przy użyciu 
odpowiedniej  aparatury diagnostycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  

10. Dokumenty wymagane przy odbiorze: 
• DTR urządzeń, instrukcje eksploatacji, świadectwa kontroli, 
• poświadczenie Producenta potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach UE; 
• karty gwarancyjne;  
• atesty na materiały, świadectwa kontroli, certyfikaty i deklaracje zgodności CE  

na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność  
ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia podlegają oraz  
że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności. 
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� Wszystkie przedłożone przez Wykonawcę dokumenty sporządzone w obcym języku należy 
przedstawić wraz z tłumaczeniami na język polski. 

• Dokumentacja powykonawcza we wszystkich branżach sporządzona w formie drukowanej (w tym 
dokumentacja odbiorowa przez UDT) – 5 kompletów (w tym 1 oryginał) oraz na nośniku 
elektronicznym CD, wykonaną w aplikacji, AutoCAD 2004 z rozszerzeniem dwg, a części 
opisowe w aplikacji Word (Excel) – 1 egzemplarz, zawierająca;  
o DTR urządzeń,  
o instrukcje eksploatacji,  
o świadectwa kontroli;  
o poświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych  
w obowiązujących dyrektywach UE;  

o kopie kart gwarancyjnych;  
o atesty na materiały,  
o świadectwa kontroli,  
o certyfikaty i deklaracje zgodności CE na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty 

potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia 
podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności;  

o protokoły wymaganych prób, badań i pomiarów, w tym: prób szczelności badań połączeń 
spawanych,  prób działania urządzeń; prób pomontażowych; protokoły robót zanikowych,  

o karty nastaw zabezpieczeń oraz pozostałych parametrów;  
o kopie programów w wersji źródłowej (bez zabezpieczeń, nie skompilowanych) wgranych do 

wszystkich urządzeń zabezpieczeniowych, falowników, sterowników, paneli operatorskich i 
aplikacji wizualizacji, wraz z wykazami zmiennych niezbędnych do ewentualnych zmian lub 
poprawek w tych aplikacjach oraz z nimi współpracujących, na nośniku elektronicznym CD – 
2 komplety;  

o dziennik kontroli robót spawalniczych;  
o inne dokumenty odbiorowe wymagane ustawą Prawo budowlane oraz innymi przepisami; 
o  instrukcje eksploatacji i użytkowania przedmiotu umowy  
� Wszystkie opisy, schematy, oznaczenia, tabliczki informacyjne, DTR itp. muszą być 

opracowane (wykonane) w języku polskim.  
� Wszystkie zabudowane urządzenia i aparaty, muszą być trwale oznaczone numerem 

technologicznym w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

 
CZĘŚĆ VI: 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mierników przepływu dla potrzeb realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „ Budowa powierzchownej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK) pracującej  
w układzie trigeneracji na terenie szybu GG-1” 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 
 
1. Dostawa mierników przepływu wg załączonego zestawienia poz. 1.3.65÷1.3.76 

 
2. Dostarczona armatura / urządzenia powinny posiadać specjalistyczne wyposażenie typu złącza: 

hydrauliczne,  pneumatyczne i elektryczne umożliwiające ich podłączenie  
i uruchomienie w wykonywanej instalacji.  
 

3. Materiały/armatura/urządzenia wraz z wymaganymi dokumentami zostaną dostarczone  
i rozładowane na koszt Dostawcy na plac budowy PSK przy szybie GG-1 w miejscowości Kwielice, 
gmina Grębocice, woj. Dolnośląskie. 
 

4. Zapewnienie uruchomienia wszystkich urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów, powierzając 
te prace uprawnionym serwisom, jeżeli producent dla zachowania gwarancji stawia takie 
wymagania. 
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5. Dostawca w ofercie zobowiązany jest przedstawić  ceny jednostkowe materiałów zgodnie  
z załączonym zestawieniem materiałowym (załącznik nr 7) oraz podać terminy dostaw 
poszczególnych elementów.  
 

6. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w klasie korozyjności C4-H wg załączonej karty 
informacyjnej malowania SYSTEM 1 -/EP-PUR/PEBEKA/2019/C4-H. 
 

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas nieoznaczony niewyłącznych praw licencyjnych do 
użytkowania dostarczonego oprogramowania systemowego. 
  

8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych innych producentów  
o nie gorszych parametrach i jakości niż określono w projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany 
urządzeń, armatury oraz rozwiązań systemowych i materiałowych mogą zostać wprowadzone po 
uprzednim uzyskaniu akceptacji przez Użytkownika, Projektanta  
i Zamawiającego.  
 

     Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wyk onawc ę materiałów, armatury, podpar ć, itp. 
powinna jednoznacznie wynika ć i być określona w zał ączonym zestawieniu materiałowym. 
Musi by ć wskazany producent dla proponowanych materiałów, t j. armatury, podpar ć, itp. 

 
9. Dokumenty wymagane przy odbiorze: 

• DTR urządzeń, instrukcje eksploatacji, świadectwa kontroli, 
• poświadczenie Producenta potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach UE, 
• karty gwarancyjne, 
• atesty na materiały, świadectwa kontroli, certyfikaty i deklaracje zgodności CE  

na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność  
ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia podlegają oraz  
że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności, 

� Wszystkie przedłożone przez Wykonawcę dokumenty sporządzone w obcym języku należy 
przedstawić wraz z tłumaczeniami na język polski. 

• Dokumentacja powykonawcza we wszystkich branżach sporządzona w formie drukowanej (w tym 
dokumentacja odbiorowa przez UDT) – 5 kompletów (w tym 1 oryginał) oraz na nośniku 
elektronicznym CD, wykonaną w aplikacji, AutoCAD 2004 z rozszerzeniem dwg, a części 
opisowe w aplikacji Word (Excel) – 1 egzemplarz, zawierająca;  
o DTR urządzeń,  
o instrukcje eksploatacji,  
o świadectwa kontroli,  
o poświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań  

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach 
UE,  

o kopie kart gwarancyjnych, 
o atesty na materiały,  
o świadectwa kontroli,  
o certyfikaty i deklaracje zgodności CE na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty 

potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia 
podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności, 

o protokoły wymaganych prób, badań i pomiarów, w tym: prób szczelności badań połączeń 
spawanych,  prób działania urządzeń; prób pomontażowych; protokoły robót zanikowych,  

o karty nastaw zabezpieczeń oraz pozostałych parametrów,  
o kopie programów w wersji źródłowej (bez zabezpieczeń, nie skompilowanych) wgranych do 

wszystkich urządzeń zabezpieczeniowych, falowników, sterowników, paneli operatorskich i 
aplikacji wizualizacji, wraz z wykazami zmiennych niezbędnych do ewentualnych zmian lub 
poprawek w tych aplikacjach oraz z nimi współpracujących, na nośniku elektronicznym CD – 
2 komplety,  

o dziennik kontroli robót spawalniczych, 
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o inne dokumenty odbiorowe wymagane ustawą Prawo budowlane oraz innymi przepisami, 
o instrukcje eksploatacji i użytkowania przedmiotu umowy.  

� Wszystkie opisy, schematy, oznaczenia, tabliczki informacyjne, DTR itp. muszą być opracowane 
(wykonane) w języku polskim.  

� Wszystkie zabudowane urządzenia i aparaty, muszą być trwale oznaczone numerem 
technologicznym w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

CZĘŚĆ VII:  
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji technologicznej wody lodowej, gorącej, 
grzewczej, chłodniczej wraz z armaturą i zabudową urządzeń zakupionych przez Zamawiającego dla 
potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa powierzchownej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK) 
pracującej w układzie trigeneracji na terenie szybu GG-1” 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 
 
1. Dostawę oraz montaż systemu awaryjnego wyrzutu freonu. 

  
2. Montaż układu stabilizacji ciśnienia wody grzewczej REFLEX GS 3 GH90S 2xVG3000 – 1 kpl. i 

gorącej REFLEX GS1.1 GH50 2Xvg1500 – 1 kpl. 
 

3. Montaż układu odgazowania wody grzewczej i gorącej REFLEX Servitec 75/70 – 2 kpl. 
 

4. Podłączenie ,,hydrauliczne”  oraz ustawienie i montaż na fundamentach/konstrukcji dostarczonych 
przez Zamawiającego urządzeń tj.: 
• 2 szt. agregatów absorpcyjnych,  
• 8 szt. sprężarkowych pomp ciepła, 
• 6 szt agregatów odśrodkowych,  
• Układu czyszczenia mechanicznego wymienników skraplaczy,  
• 37 szt. pomp obiegowych,  
• 9 szt. wymienników ciepła, 
• 10 szt. wież chłodniczych wraz z montażem  

Dla w/w pozycji należy przewidzieć załadunek oraz transport do 1 km urządzeń do masy 17,5ton. 
 

5. Montaż rurociągów stalowych czarnych bez szwu przewodowych DN15 ÷ DN400 wg PN-EN 10216, 
wraz z zabudową armatury, kształtkami prefabrykowanymi, podporami, podwieszeniami i 
mocowaniami ze stali ocynkowanej, punktami stałymi, obejmami, armaturą odpowietrzającą i 
spustową, systemowymi przejściami przez przegrody oddzielenia pożarowego – spawanie + 
połączenia śrubowe.  
 

6. Dostawa oraz montaż rurociągów PP-R MF SDR11 Ø32x3,0 ÷ 400x36,3 (rury wielowarstwowe 
Aquatherm Blue Pipe wzmocnione włóknem szklanym fusiolen PP-R MF) wraz z kształtkami, 
zabudową armatury, akcesoriami montażowymi i uszczelniającymi – zgrzewanie doczołowe i 
elektrooporowe.  
 

7. Montaż rurociągów ciśnieniowych HDPE PE100 SDR17,6 PN 10 Ø20 ÷ 1200mm wraz  
z kształtkami (kolana, redukcje, trójniki, odejścia siodłowe, tuleje kołnierzowe, mufy połączeniowe), 
zabudową armatury, akcesoriami montażowymi i uszczelniającymi – zgrzewanie doczołowe i 
elektrooporowe.  
 

8. Montaż rurociągów ciśnieniowych HDPE PE100 SDR11 PN 16 Ø20 ÷ 560mm wraz  
z kształtkami (kolana, redukcje, trójniki, odejścia siodłowe, tuleje kołnierzowe, mufy połączeniowe), 
zabudową armatury, akcesoriami montażowymi i uszczelniającymi – zgrzewanie doczołowe i 
elektrooporowe. 
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9. Wykonanie (dostawa oraz montaż) izolacji termicznej i przeciwroszeniowej (poz. 1.2  
wg załączonego zestawienia)  
• Izolacja z wełny mineralnej np. Firmy Paroc w formie maty na bazie wełny mineralnej, nakładanej 

na rurę i armaturę wraz z materiałami montażowymi, konstrukcją wsporczą zgodnie z wytycznymi 
producenta. Zabezpieczona płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 mm 
(izolacja montowana na rurociągach instalacji wody chłodzącej prowadzonej na zewnątrz hali – 
typ np. PAROC PRO WIRED 130), 

• Izolacji z wełny mineralnej w formie otuliny z zewnętrzną warstwą folii aluminiowej zbrojonej siatką 
szklaną, nakładanej na rurkę i armaturę, wraz z materiałami montażowymi. Zabezpieczona 
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6mm. Montowana na rurociągach 
instalacji wody chłodzącej, filtracji bocznikowej instalacji wyrównawczej i wody surowej 
prowadzonej na zewnątrz hali – typ np. PAROC HVAC SECTION ALU COAT, 

• Izolacji przeciwroszeniowej typu np. KFLEX-KK Plus S1 (elastyczna pianka na bazie kauczuku 
syntetycznego w formie niepowlekanych otulin, nakładanych na rurę  
i armaturę, wraz z materiałami montażowymi. Montowana na rurociągach wody lodowej (1,5°C), 
wody chłodzącej prowadzonych oraz filtracji bocznikowej w hali,  

• Izolacji przeciwroszeniowej typu np. KaiFLEX-KK Plus S1 (elastyczna pianka na bazie kauczuku 
syntetycznego w formie niepowlekanych otulin, nakładanych na rurę  
i armaturę wraz z materiałami montażowymi – dla pozostałych rurociągów wody lodowej i wody 
uzupełniającej prowadzonych w hali, 

• Izolacji z wełny mineralnej w formie otuliny z zewnętrzną warstwą folii aluminiowej zbrojonej siatką 
szklaną, nakładanej na rurę i armaturę wraz z materiałami montażowymi – montowana na 
rurociągach tworzywowych  i stalowych instalacji wody grzewczej  
i gorącej – typ np. PAROC HVAC SECTION ALU COAT. 
 

10. Dostawa oraz montaż armatury i materiałów wg załączonego zestawienia (poz. 1.1.158÷1.1.161; 
1.1.175÷1.1.188; 1.1.233÷1.1.235; 1.1.249÷1.1.256; 1.3.1; 1.3.16; 1.3.17  1.3.58÷1.3.64). 
 

11. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych producenta np. Walraven: (wg załączonego zestawienia 
poz.1.5) 
• dwurzędowe konstrukcje wsporcze (systemowa konstrukcja wsporcza wraz  

z kompletem elementów montażowych – podpory do montażu na ruszcie  
i posadzce), 

• podpory przesuwne (systemowa konstrukcja wsporcza wraz z kompletem elementów 
montażowych – podpory do montażu na ruszcie i posadzce), 

• punkty stałe (systemowe punkty stałe wraz z kompletem elementów montażowych – podporu 
do montażu na ruszcie). 
 

12. Dostarczona armatura / urządzenia powinny posiadać specjalistyczne wyposażenie typu złącza: 
hydrauliczne,  pneumatyczne i elektryczne umożliwiające ich podłączenie  
i uruchomienie w wykonywanej instalacji.  
 

13. Wywiercenie/wycięcie otworów w rurociągach stalowych i wspawanie króćców stalowych 
(gwintowanych muf) do montażu urządzeń AKPiA. W rurociągach z tworzywa należy zastosować 
systemowo przyjęte rozwiązania dla danego producenta rur. 
 

14. Dla rurociągów prowadzonych na zewnątrz budynku należy izolację dodatkowo zabezpieczyć 
płaszczem z blachy ocynkowanej stalowej o grubości 0,6mm oraz elektrycznym, samoregulującym 
kablem grzewczym (dostawa i montaż kabla grzewczego poza zakresem). 
 

15. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dla rurociągów stalowych prowadzonych wewnątrz hali 
w klasie korozyjności C4-H wg załączonej karty informacyjnej malowania SYSTEM 1 -/EP-
PUR/PEBEKA/2019/C4-H. 
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16. Materiały/maszyny/urządzenia wraz z wymaganymi dokumentami zostaną dostarczone  
i rozładowane na koszt Wykonawcy na plac budowy PSK przy szybie GG-1  
w miejscowości Kwielice, gmina Grębocice, woj. Dolnośląskie. 
 

17. Wykonanie prób szczelności instalacji z ewentualnym wykorzystaniem rejestratora ciśnienia 
(bębnowego lub elektronicznego), opracowanie technologii spawania: WPS, WPQR, badań 
połączeń spawanych ze sporządzeniem protokołów odbiorowych) w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego i Inwestora. 
 

18. Zapewnienie uruchomienia wszystkich urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów, powierzając 
te prace uprawnionym serwisom, jeżeli producent dla zachowania gwarancji stawia takie 
wymagania. 
 

19. Dokonanie rozruchu technologicznego dostarczonych i zabudowanych urządzeń oraz wykonanych 
instalacji. Roboty związane z uruchomieniem PSK  prowadzone będą zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w ruchu O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, które zostaną ustalone wspólnie przez 
Inwestora i Zamawiającego przed rozpoczęciem próbnego ruchu Systemu Klimatyzacji Centralnej 
(SCK) w rejonie szybu GG-1. Próbny ruch SCK prowadzony będzie pod kierownictwem i dozorem 
osób RM O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Przed dokonaniem rozruchu Wykonawca opracuje oraz 
przedstawi instrukcję rozruchów do akceptacji przez Inwestora i Zamawiającego.  
 

20. Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego/Inwestora  
z obsługi dostarczonych urządzeń/ wykonanych układów i instalacji technologicznej. 
  

21. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej wraz z przeprowadzeniem odbiorów instalacji  
i urządzeń podlegającej pod UDT, po uzyskaniu stosownych pełnomocnictw.  
 

22. Udział w odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. 
  

23. Oznakowanie rurociągów i armatury zgodnie z wytycznymi i nazewnictwem w PW. 
24. Konieczność koordynowania prac (kolejności wykonywania) z Podwykonawcami wykonującym 

roboty w branży elektrycznej i automatyki oraz konstrukcyjno-budowlanej. 
 

25. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej – 
5 egz. i elektronicznej na płycie CD – 2 egz. wraz z instrukcją eksploatacji. Przekazana 
dokumentacja winna umożliwić uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenie organów nadzoru 
górniczego na oddanie ich do ruchu zakładu górniczego. 
 

26. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych innych producentów  
o nie gorszych parametrach i jakości niż określono w projekcie wykonawczym dla zaworów 
automatycznych, armatury balansowej, armatury odcinającej, filtrów, zaworów bezpieczeństwa, 
układu stabilizacji ciśnienia i odpowietrzenia. Wszelkie zmiany urządzeń, armatury oraz rozwiązań 
systemowych i materiałowych mogą zostać wprowadzone  
po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez Użytkownika, Projektanta i Zamawiającego. 
 
Identyfikacja proponowanych przez Oferenta/Wykonawc ę materiałów, armatury, podpar ć, itp. 
powinna jednoznacznie wynika ć i być określona w zał ączonym kosztorysie ofertowym. Musi 
być wskazany producent dla proponowanych materiałów, t j. armatury, podpar ć, itp.  

 
27. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia z realizacji części zakresów robót. 

 
28. Prace geodezyjne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy wykonywane będą przez Wykonawcę. 

 
29. Wymagania techniczne dla rurociągów stalowych wg serii EN 13480 oraz poniższych wytycznych. 

a) Kategoria rurociągu stalowego 1 wg EN 13480-1. 
b) Wykonanie i montaż wykonać zgodnie z EN 13480 – 4: 
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- Personel spawalniczy, powinien posiadać ważne certyfikaty kwalifikacji wg EN ISO 9606-1:2017 
dla danych grup materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania. Certyfikat spawalniczy 
powinien być wystawiony przez jednostkę akredytowaną/notyfikowana z zakresu urządzeń 
ciśnieniowych. Wykonanie złącza próbnego w obecności zamawiającego i poddaniu go badanią 
NDT. 

- Nadzór spawalniczy powinien posiadać kwalifikacje wg normy EN ISO 14731 – poziom Inżynier 
spawalnik lub technolog spawalnik, poświadczony odpowiednim certyfikatem. 

- Instrukcje technologiczne spawania (WPS) sporządzone wg EN ISO 15609  
w oparciu o kwalifikowane technologie spawania WPQR wg EN ISO 15614-1, zatwierdzone u 
Zamawiającego. Materiał dodatkowy do spawania powinien posiadać świadectwo odbioru 3.1 
wg EN 10204, na skład chemiczny oraz badania wytrzymałościowe, zatwierdzony u 
Zamawiającego. 

c) Kontrola i badania wg EN 13480-5, badania nieniszczące spoin wykonać zgodnie  
z wymaganiami normy  wg tabel: 8.2.1, 8.3.1 oraz 8.4.2-1. 

d) Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Planu Zapewnienia Jakości. 
 

30. Dokumenty wymagane przy odbiorze: 
• DTR urządzeń, instrukcje eksploatacji, świadectwa kontroli, 
• poświadczenie Producenta potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach UE; 
• karty gwarancyjne;  
• atesty na materiały, świadectwa kontroli, certyfikaty i deklaracje zgodności CE  

na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność ze wszystkimi 
przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia podlegają oraz że zostały spełnione 
odpowiednie procedury oceny zgodności. 

� Wszystkie przedłożone przez Wykonawcę dokumenty sporządzone w obcym języku należy 
przedstawić wraz z tłumaczeniami na język polski. 

• Dokumentacja powykonawcza we wszystkich branżach sporządzona w formie drukowanej (w tym 
dokumentacja odbiorowa przez UDT) – 5 kompletów (w tym 1 oryginał) oraz na nośniku 
elektronicznym CD, wykonaną w aplikacji, AutoCAD 2004 z rozszerzeniem dwg, a części 
opisowe w aplikacji Word (Excel) – 1 egzemplarz, zawierająca;  
o DTR urządzeń,  
o instrukcje eksploatacji,  
o świadectwa kontroli,  
o poświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań  

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach 
UE,  

o kopie kart gwarancyjnych,  
o atesty na materiały,  
o świadectwa kontroli,  
o certyfikaty i deklaracje zgodności CE na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty 

potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia 
podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności, 

o protokoły wymaganych prób, badań i pomiarów, w tym: prób szczelności badań połączeń 
spawanych,  prób działania urządzeń; prób pomontażowych; protokoły robót zanikowych,  

o karty nastaw zabezpieczeń oraz pozostałych parametrów, 
o kopie programów w wersji źródłowej (bez zabezpieczeń, nie skompilowanych) wgranych do 

wszystkich urządzeń zabezpieczeniowych, falowników, sterowników, paneli operatorskich i 
aplikacji wizualizacji, wraz z wykazami zmiennych niezbędnych do ewentualnych zmian lub 
poprawek w tych aplikacjach oraz z nimi współpracujących, na nośniku elektronicznym CD – 
2 komplety,  

o dziennik kontroli robót spawalniczych,  
o dziennik montażowy,  
o oświadczenie Kierownika Robót o zakończeniu robót montażowych/instalacyjnych;  
o inne dokumenty odbiorowe wymagane ustawą Prawo budowlane oraz innymi przepisami, 
o instrukcje eksploatacji i użytkowania przedmiotu umowy.  



Nr postępowania: PEBEKA/HZ/19/67207            Strona 42 

 

� Wszystkie opisy, schematy, oznaczenia, tabliczki informacyjne, DTR itp. muszą być 
opracowane (wykonane) w języku polskim.  

� Wszystkie zabudowane urządzenia i aparaty, muszą być trwale oznaczone numerem 
technologicznym w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Załącznik nr 5a do SIWZ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania 
przetargowego w systemie SWZ 

 
Mając na uwadze zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 
  
1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania 

przetargowego w SWZ 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 osóby, 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;  
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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. 

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). 

 

 

………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
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 

 
Instrukcja płatnicza 

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 76  
59-301 Lubin  

 
Prosimy o dokonywanie płatności na naszą rzecz zgodnie z poniższą instrukcją płatniczą:  
(i) Bank:  
……………………………………………………………  
(nazwa banku)  
…………………………………………………………….  
(adres)  
……………………………………………………………  
(kraj)  
……………………………………………………………  
(kod Swift / BIC)  
(ii) Rachunek:  
……………………………………………………………………………………….……  
(numer rachunku bankowego w formacie NRB dla kraju, IBAN dla Europy, kod banku i numer  
rachunku dla krajów poza Europą)  
Powyższa instrukcja odwołuje wszystkie poprzednie i obowiązuje do czasu przedstawienia 
kolejnej.  
……………………………………………………  
(podpis/y przedstawiciela/i kontrahenta)*  
* zgodnie z odpowiednim umocowaniem (KRS) lub posiadanym pełnomocnictwem  
Podpisy potwierdzające otrzymanie instrukcji płatniczej przez PeBeKa S.A.  
 

………………………………………… ……..………………………………… 
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Załącznik Nr 7 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.: pn.: Wykonanie technologicznej wody lodowej, gorącej, 
grzewczej, chłodniczej wraz z armaturą i zabudową urządzeń  w ramach zadania 
„Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK), pracującej w układzie 
trigeneracji na terenie szybu GG-1” 

B.  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, 
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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, 

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 8 do SIWZ 

_________________________ 

           Wykonawca 

 

wykaz wykonanych (minimum 3) prac/dostaw  będących przedmiotem zamówienia z ostatnich 

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

działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem Inwestora, wartości i zakresu zamówienia 

oraz daty i miejsca ich wykonania  

Zamawiający wymaga aby zakres przedmiotowy wykazanych zamówień, obejmował wykonanie 

prac/dostaw odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot niniejszego 

zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały 

wykonane należycie, tj. referencje, protokoły odbioru. 

 

Dotyczy postępowania nr PEBEKA/HZ/19/67207  pn.: Wykonanie  wody lodowej, gorącej, 

grzewczej, chłodniczej wraz z armaturą i zabudową urządzeń  w ramach zadania „Budowa 

Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK), pracującej w układzie trigeneracji na terenie 

szybu GG-1” 

 

Powyższe potwierdzamy załączonymi referencjami, protokołami odbioru. 

 

 

 

                                                                                            …………..................................................... 
                                                                           data i podpis upoważnionego  

                                                                  Przedstawiciela Wykonawcy 

Lp. 
Zamawiający 

/nazwa, adres i nr telefonu/ 

Rodzaj i zakres 
zamówienia 

Termin 

realizacji 

1 2 3 4 

1.   
 

 

2.   
 

 

3.    

4.    


