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I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Zamawiający: 

Konsorcjum Firm w składzie: 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. – Lider 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 

59-301 Lubin 

Fax: 76 840 54 95 

T4B Ekotechnologie - Partner 

al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U15 

04-036 Warszawa 

Ekolog Sp. z o. o. – Partner 

ul. Wapienna 36 

64-920 Piła 

2. Wykonawca: 

 Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

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

zamówienia. Przez Wykonawcę rozumie się również Dostawcę materiałów, urządzeń, usług, 

robót. 

3. Beneficjent: 

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

akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd. 

4. Tryb udzielenia zamówienia:  

 Postępowanie prowadzone będzie w trybie: Przetargu nieograniczonego. 

5. Oznaczenie postępowania:  

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana 

dalej SIWZ) oznaczone jest znakiem HZ/2019/04/00529. 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich 

kontaktach z Zamawiającym. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: 

1.1. Wykonanie ocieplenia, tynków, powłok malarskich oraz okładzin w pomieszczeniach 

kotłowni gazowej od 002 do 010. 

1.2. Wykonanie ocieplenia, tynków, powłok malarskich oraz okładzin w pomieszczeniach 

kotłowni gazowej od 001, łączniku komunikacyjnym oraz pylonie komunikacyjnym  

1.3. Wykonanie pozostałych robót i usług określonych w Załączniku nr 5.  

1.4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

1.5. Gwarancję. 
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Powyższe prace należy wykonać w oparciu o trzymana dokumentację. 

Uwagi: 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 

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 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: 

iwona.slowik@pebeka.com.pl  

 

Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w Załączniku Nr 1  - OWU.  

 

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

DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW: 

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

i złożą oświadczenie, że: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

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

zamówienia, 

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

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

określa pkt. III ppkt. 11 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału, 

f) nie są 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. 

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 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
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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) wypełniony formularz Ofertowy, 

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

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 

mniejszej niż 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

f) dokumenty i oświadczenia potwierdzające posiadanie potencjału techniczno – 

organizacyjnego i personalnego, przez co Zamawiający rozumie w szczególności:  

 wykaz (minimum 2) zrealizowanych zadań będących przedmiotem zamówienia 

z podaniem Inwestora, wartości i zakresu zamówienia oraz daty i miejsca ich 

wykonania – zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały 

wykonane należycie, tj. referencje, protokoły odbiory. 

g) oświadczenie Nr 6 - dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku 

z prowadzeniem postępowania przetargowego. 

3. Pozostałe warunki i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do spełnienia przez 

Wykonawców określone są w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt od a) do c), może złożyć dokumenty  

rodzajowo im odpowiadające, wystawione w sposób właściwie przyjęty w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terenie Unii Europejskiej zobowiązani są dodatkowo podać w ofercie numer NIP UE. 

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

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz spełnić 

następujące warunki: 

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

b) treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 

c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 

d) dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt od a) do c) należy przekazać oddzielnie dla każdego 

Wykonawcy. 

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

Podstawą oceny będą dokumenty, o których mowa w punkcie III SIWZ. 
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7. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca 

spełnia wyżej wymienione warunki. 

8. Nie spełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu 

skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu do 

uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie postawionych warunków. 

9. Wszelkie oświadczenia Wykonawca przedstawia w oryginałach, a dokumenty (np. zaświadczenia 

z Urzędu Skarbowego) w oryginałach lub poświadczonych przez upoważnione osoby kopiach 

(odpisach). Pełnomocnictwa należy przedstawiać w oryginale. 

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

pełnomocnictw. 

11. Wykluczeniu podlegają: 

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

b) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

jedno lub kilka przestępstw wymienionych w lit. a),  

c) spółki, których wspólnika/partnera/członka zarządu/komplementariusza prawomocnie skazano 

za jedno lub kilka przestępstw wymienionych w lit. a). 

 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

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

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

zawarcia umowy. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą.  

 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Terminy realizacji prac:  

Czas realizacji robót podzielony na dwa terminy: 

Termin I: 23.04-20.05.2019 r.: 

Wykonanie ocieplenia, tynków, powłok malarskich oraz okładzin w pomieszczeniach kotłowni 

gazowej od 002 do 010 

Termin II: 03.06-02.08.2019 r.: 

Wykonanie ocieplenia, tynków, powłok malarskich oraz okładzin w pomieszczeniach kotłowni 

gazowej od 001, łączniku komunikacyjnym oraz pylonie komunikacyjnym  

2. Miejsce realizacji: plac budowy EC Żerań Warszawa, ul. Modlińska 15. 
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VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 

1. Forma i zasady porozumiewania się:  

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

przekazują pisemnie, drogą elektroniczną w języku polskim, 

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

sposób niż pisemnie, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

otrzymania, 

c) ilekroć Zamawiający wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej, oznacza 

to konieczność jej zachowania pod rygorem nieważności. 

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

zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego 

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

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

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

dokumenty oraz informacje przekazane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane 

za skutecznie złożone. 

4. Udzielenie informacji dotyczących SIWZ oraz modyfikacje SIWZ: 

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

w terminie nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert (w tym 

zgłoszenie propozycji zmian do projektu umowy). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynie po tym 

terminie bez odpowiedzi. 

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

zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczony był SIWZ. Zamawiający 

odpowie na zadane przez Wykonawców pytania najpóźniej na 2 dni robocze przed 

terminem składania ofert.  

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco śledzić pytania i odpowiedzi do SIWZ 

oraz aktualizacje SIWZ zamieszczone na stronie internetowej. 

c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do 

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

na stronie internetowej  

d) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający zamieści taką informację na stronie internetowej, na 

której zamieszczony był SIWZ. 

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Pani Iwona Słowik 

Dział Zakupów 

Tel. 76-840-51-77 
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Fax. 76-840-54-95 

e-mail iwona.slowik@pebeka.com.pl 

w dni robocze od 7.00 do 15.00. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

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

postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

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

wraz z wymaganymi Załącznikami. Musi on być sporządzony przez Wykonawcę ściśle według 

postanowień niniejszej SIWZ. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których 

Zamawiający określił wzory, muszą być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

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

Oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Wymagane dokumenty sporządzone w języku 

obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez 

osobę (osoby) podpisujące ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia Oferty wariantowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

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

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

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

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych 

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

nich przy wykonywaniu zamówienia jak również dokumenty potwierdzające powyższe. 

9. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca występował jednocześnie w roli 

podwykonawcy innego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetargowym, jak 

również nie wyrazi zgody na to by Wykonawca, który brał udział w postępowaniu 

przetargowym został wskazany jako podwykonawca przez wybranego Wykonawcę, 

z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację zadania będącego przedmiotem 

postępowania przetargowego. 

10. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji,  w której Wykonawca nie ma żadnego 

doświadczenia i w pełnym zakresie bazuje na doświadczeniach podmiotów trzecich. 

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

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

reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie 

rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej oraz do zaciągania 
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zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Za podpisanie uznaje się własnoręczny 

podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 

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

niż określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo 

też przez inne osoby niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do oferty 

dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. 

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

połączone w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie.  

14. Jeżeli w terminie określonym w SIWZ Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

bądź złoży dokumenty zawierające błędy – Zamawiający wezwie go do ich uzupełniania 

w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta i tak zostałaby odrzucona 

lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

 

VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty należy składać do dnia 17.04.2019 r. do godz. 12:00 mailowo na adres 

pebeka@pebeka.com.pl.  

2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Postepowanie nie jest jawne. 

 

IX. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY / KRYTERIUM OCENY OFERT: cena 100% 

1. Ocenie zostaną poddane Oferty spełniające wszystkie wymagania określone w SIWZ. 

2. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: wartość ryczałtowa 

Oferty - 100%. 

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 i dotyczyć całego zakresu przedmiotu 

zamówienia. 

4. Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić wszystkie warunki realizacji zamówienia w tym 

warunki przewidziane projektem umowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz ewentualne ryzyko 

wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

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

6. Cenę należy podać z dokładnością do pełnych jednostek walutowych, cyfrowo i słownie. 

7. Ocenie podlegać będzie wartość netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór 

prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, 

Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

mailto:pebeka@pebeka.com.pl
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8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferty to dotyczy. 

 

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NA OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI: 

A. WADIUM – Zamawiający nie wymaga wadium w tym postępowaniu. 

B. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: 

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane 

„Zabezpieczeniem” w wysokości 10% Ceny i przedłoży je Zamawiającemu w terminie 7 dni 

od daty zawarcia Umowy.   

 

XI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: 

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

zawarł umowę zgodnie z treścią projektu umowy przedstawionego Wykonawcy. Wykonawca 

może na etapie składania ofert wnieść swoje uwagi oraz propozycje do zapisów umowy w formie 

pytań do SIWZ, zgodnie z trybem przewidzianym w pkt. VI ppkt. 4 lit. a) SIWZ. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy na warunkach zaproponowanych przez 

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

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

 

XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ. 

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

przedstawi przyszłemu Wykonawcy, po jego zaakceptowaniu przez Inwestora, ostateczną 

wersję jednostronnie podpisanej umowy, a Wykonawca będzie miał obowiązek podpisać ją 

i odesłać w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania. 

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

oraz podpisania umowy z innym Wykonawcą. 

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

Zamawiający może wybrać ofertę kolejną spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich 

ponownej oceny. 

 

XIII. INFORMACJE KOŃCOWE: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji. 

2. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli: 

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

b) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
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c) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie poprawił lub nie uzupełnił 

oferty o określone dokumenty i oświadczenia, na podstawie których dokonywana będzie ocena 

wiarygodności oferenta, 

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

Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady 

reprezentacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

e) została złożona z naruszeniem SIWZ lub warunków udziału w postępowaniu, 

f) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

h) Wykonawca prowadzi z Zamawiającym spór przed sądem lub arbitrażem w sprawie 

dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono 

o odszkodowaniu na rzecz Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części, na 

każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowaniu bez wybrania którejkolwiek 

z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. 

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

formalnych w kolejnych postępowaniach tych Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub 

podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za 

koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

7. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku 

odrzucenia oferty. 

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

składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

b) Załącznik Nr 1 - Projekt Umowy 

c) Załącznik Nr 2 – Formularz Ofertowy 

d) Załącznik Nr 3 – Wykaz prac 

e) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o poufności 

f) Załącznik Nr 5 – Zakres rzeczowy  

g) Załącznik Nr 6 – oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku 

z prowadzeniem postępowania przetargowego  
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.  

ul. M. Skłodowskiej – Curie 76 

59-301 Lubin 

 

W związku z zamówieniem niepublicznym nr postępowania: HZ/2019/04/00529 na realizację zadania 
pn. Wykonanie tynków i powłok malarskich w zespole budynków kotłowni gazowej dla zadania 
„Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań” w Warszawie organizowanym przez Przedsiębiorstwo 
Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 76, 59-301 Lubin, składamy 
ofertę wykonania Przedmiotu Zamówienia. 
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania 

przetargowego i podaję: 

 

I. Dane dotyczące firmy: 

1

. 

 

       Nazwa firmy: 

 

 

 

 

 

 

2

. 
Adres firmy:  

3

. 
Telefon kontaktowy:  

4

. 
Nr faksu:  

5

. 
E-mail:  

6

. 
NIP:  

7

. 
NIP EU:  

8

. 
REGON:  

 
Nazwa banku i numer rachunku 

bankowego: 
 

9

. 

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

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

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

 

 
* Powyższe wartości ryczałtowe  odpowiadają zakresowi robót oraz uwzględniają koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 
utrzymania zaplecza budowy, badań, ekspertyz, odbiorów wykonanych robót, projektowej dokumentacji powykonawczej, koszty 
odbiorów, gwarancji  wykonania pozostałych robót i usług określonych w Załączniku nr 5 oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia.  
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, 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. 
 

2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach: 

Termin I: 23.04-20.05.2019 r.: 

Wykonanie ocieplenia, tynków, powłok malarskich oraz okładzin w pomieszczeniach kotłowni gazowej od 

002 do 010 

Termin II: 03.06-02.08.2019 r.: 

Wykonanie ocieplenia, tynków, powłok malarskich oraz okładzin w pomieszczeniach kotłowni gazowej od 

001, łączniku komunikacyjnym oraz pylonie komunikacyjnym  

 
III. Spełnienie wymagań Zamawiającego przez Wykonawcę: 

1. Potwierdzamy 30 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. 

 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia  Wartość ryczałtowa Oferty netto*  

 

 

 

1. 

Wykonanie tynków i powłok 

malarskich w zespole budynków 

kotłowni gazowej dla zadania „Budowa 

kotłowni szczytowej w EC Żerań” w 

Warszawie zgodnie z otrzymaną 

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

i zdrowotne. 

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

określa  rozdz. III pkt. 12 lit. a), b), c) 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 OWU, 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: („OWU” wraz z ewentualnymi zmianami 

wynikającymi z aktualizacji projektu przez Zamawiającego oraz z odpowiedzi na propozycje 

kierowane przez Wykonawców do SIWZ). 

13. 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 …....)* 

14. 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. 

15. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się dokładnie z miejscem prowadzenia robót, a w szczególności 

znane nam są warunki terenowe transportowe i oświadczamy, że nie będziemy powoływali się 

na nieznajomość warunków prowadzenia robót, które zostały uwzględnione w  wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

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. 
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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. 

                   Miejscowość i data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr postępowania: HZ/2019/04/00529 
 
 

 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

_________________________ 

              Wykonawca 
 
 

wykaz (minimum 2) zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 3 lat będących przedmiotem 

zamówienia z podaniem Inwestora, wartości i zakresu zamówienia oraz daty i miejsca ich 

wykonania. 

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie, 

tj. referencje, 

 
 

Dotyczy postępowania nr HZ/2019/04/00529 pn: Wykonanie tynków i powłok malarskich w 
zespole budynków kotłowni gazowej dla zadania „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań” w 

Warszawie 
 

 

Lp. 

Zamawiający 

/nazwa, adres i nr 

telefonu/ 

Rodzaj i 

zakres 

zamówienia 

Termin 

realizacji 

Wartość 

netto w zł 

1 2 3 4 5 

1.   
 

 

 

 

2.   
 

 

 

 

3.     

4.     

 
Powyższe potwierdzamy załączonymi referencjami. 

 
 
 

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

                                                                                 data i podpis upoważnionego  
                                                                               Przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

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

 

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

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

niniejszym oświadcza, co następuje: 
 

PREAMBUŁA: 

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

z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 76 zwanej dalej: „Zamawiającym”, 
ofertę dla zadania pn.: Wykonanie tynków i powłok malarskich w zespole budynków 
kotłowni gazowej dla zadania „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań” w 
Warszawie 

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, 

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 



Nr postępowania: HZ/2019/04/00529 
 
 

 

(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 5 do SIWZ 

 

Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań 

Nazwa zadania: Realizacja w formule EPC kotłowni wodnej gazowej 

o mocy około 390 MWt wraz z jej powiązaniami do istniejącej 

lub przebudowywanej infrastruktury EC Żerań 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Określenie Przedmiotu Umowy 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie tynków i powłok malarskich w zespole budynków kotłowni gazowej.   
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Część ogólna 

Inwestor: 

PGNiG TERMIKA S.A., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa  

Numery projektów: P296-ILF-AR-W014 rev.0 

                                  P296-ILF-AR-W015 rev.0 

Przedmiot inwestycji 

Dokument odnosi się do realizacji w formule EPC kotłowni wodnej gazowej o mocy 390MWt 

wraz z jej powiązaniami do istniejącej lub przebudowywanej infrastruktury EC Żerań. Nowa 

kotłownia zastąpi obecnie eksploatowane kotły WP-120 i stanowić będzie szczytowe 

i podszczytowe źródło ciepła dla miasta Warszawa.  

Lokalizacja inwestycji 

Elektrociepłownia Żerań, gdzie będzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja jest położona 

w granicach miasta stołecznego Warszawy na terenach przemysłowych dzielnicy Białołęka - 

około 6,5 kilometra na północ od ścisłego centrum miasta. Inwestycja zlokalizowana została 

w rejonie istniejących kotłów wodnych, gospodarki popiołowej i budynków magazynowo - 

warsztatowych na terenie Elektrociepłowni Żerań przy ul. Modlińskiej 15, na działce ew. nr: 

27/5 obręb 4-06-14.  

Obszar inwestycji to teren przemysłowy o wysokim stopniu nasycenia infrastrukturą 

techniczną Elektrociepłowni. Najbliższa inwestycji zabudowa mieszkalna to budynek przy ulicy 

Delfina od północnej strony inwestycji, w odległości ok. 600m od placu składowego węgla. 

Teren inwestycji jest własnością PGNIG Termika SA. 

Cel inwestycji 

Nowa, szczytowo - rezerwowa kotłownia gazowa zapewni pokrycie podszczytowego 

i szczytowego zapotrzebowania na ciepło dla klientów EC Żerań w wyniku zastąpienia 

wyeksploatowanego zespołu kotłów WP-120 K11 i K12. Dodatkowo kotłownia będzie pełnić 

funkcję rezerwowego źródła ciepła w przypadku postoju lub zaniżenia zdolności 

produkcyjnych BGP i/lub bloków fluidalnych z kotłami OFz-450. 

Nową, szczytowo - rezerwową kotłownię gazową będzie charakteryzować wysokosprawna 

produkcja ciepła z zachowaniem wysokich standardów ochrony środowiska. Zastosowane 

rozwiązania techniczne będą spełniać wymagania, zasady  
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i normy, wynikające z zastosowania Najlepszych Dostępnych Technik BAT (Best Available 

Techniques) określonych w dokumentach referencyjnych BREF dla LCP (Large Combustion 

Plants) oraz będą spełniać konkluzje BAT – decyzja wykonawcza KE 2017/1442 z dnia 31 

lipca 2017 r. W ten sposób kotłownia przyczyni się do przystosowania całego zakładu do 

wymagań wprowadzanych przez dyrektywę IED. 

Przedmiot Umowy 

Wykonanie tynków i powłok malarskich oraz innych prac wykończeniowych w zespole budynków 

kotłowych.   

 

1.4.1. Projekt nr P296-ILF-AR-W014 - ZESPÓŁ BUDYNKU GŁÓWNEGO - KOTŁOWNIA GAZOWA 

I ŁĄCZNIK KOMUNIKACYJNY- ARCHITEKTURA 

L.p. Nazwa Nr dokumentu Rew. 

1.  Opis techniczny P296-ILF-W014-+UH++-AR-TD-0001 0 

2.  Rzut poziomu +-0,00 P296-ILF-W014-1UHA+-AR-LY-0002 0 

3.  Rzut poziomu +4,55 P296-ILF-W014-1UHA+-AR-LY-0003 0 

4.  Rzut poziomu +8,575 P296-ILF-W014-1UHA+-AR-LY-0004 0 

5.  Rzut poziomu +12,775 P296-ILF-W014-1UHA+-AR-LY-0005 0 

6.  Przekroje A-A, B-B P296-ILF-W014-1UHA+-AR-SD-0007 0 

7.  
Łącznik Komunikacyjny. Rzuty. 
Przekroje 

P296-ILF-W014-2UXH+-AR-LY-0009 0 

 

 1.4.2. Projekt nr P296-ILF-AR-W015 - ZESPÓŁ BUDYNKU GŁÓWNEGO - PYLON 

KOMUNIKACYJNY - ARCHITEKTURA 

L.p. Nazwa Nr dokumentu Rew. 

1.  Opis techniczny P296-ILF-W015-1UHX+-AR-TD-0001 0 

2.  Rzut poziomu +-0,00 P296-ILF-W015-1UHX+-AR-LY-0002 0 

3.  Rzut poziomu +4,55 P296-ILF-W015-1UHX+-AR-LY-0003 0 

4.  Rzut poziomu +8,575 P296-ILF-W015-1UHX+-AR-LY-0004 0 

5.  Rzut poziomu +12,775 P296-ILF-W015-1UHX+-AR-LY-0005 0 

6.  Rzut poziomu +16,625 P296-ILF-W015-1UHX+-AR-LY-0006 0 

7.  Rzut poziomu + 23,80.  P296-ILF-W015-1UHX+-AR-LY-0007 0 

8.  Przekroje A-A, B-B P296-ILF-W015-1UHX+-AR-SD-0009 0 

 



Nr postępowania: HZ/2019/04/00529 
 
 

 

1.5. ZAKRES PRAC  I USŁUG DO WYKONANIA 

Termin realizacji prac:  

Termin I- od 23.04.2019  do 20.05.2019  dla pomieszczeń w kotłowni od 002 do 010   

Termin II- od 03.06.2019 do 02.08.2019 pomieszczenie 001 w kotłowni i łączniku komunikacyjnym oraz 

pylonie komunikacyjnym 

Wykonawca wykona wszystkie prace i usługi niezbędna do realizacji zadania,  w tym m.in. prace i 

usługi wymienione poniżej 

- przygotowanie zaplecza techniczno-socjalnego,  

- dostawa niezbędnych materiałów do wykonania zakresu wymienione w dokumentacji zgodne z 

wymaganiami projektu lub równoważne po konsultacji i akceptacji projektanta (płyty, farby itp.), 

- wykonanie okładziny i obudowy z płyt przeciwpożarowych na konstrukcji stalowej wymagającej 

zabezpieczaniu pożarowego, oraz w pylonie komunikacyjnym ściany miedzy klatką schodową a 

przedsionkiem wraz z warstwą izolacji termicznej, 

- wykonanie izolacji termiczne z wełny mineralnej wewnątrz pomieszczeni kotłowni gazowej w 

pomieszczeniach wymienionych w dokumentacji, 

- wykonanie tynków cementowo wapiennych kategorii III na ścianach żelbetowych i murowanych 

oraz sufitach kotłowni gazowej oraz pylonu komunikacyjnego, 

- przygotowanie podłoża pod tynki poprzez zagruntowanie ścian, 

- pomalowanie ścian oraz sufitów w kotłowni gazowej oraz pylonie komunikacyjnym, 

- wykonanie obudowy z płyt przeciw pożarowych łącznika komunikacyjnego,   

- ponadto do zakresu usług Podwykonawcy (w cenie zakresu wyżej wymienionych robót robót) 

należy:  

 przejęcie terenu robót  

 wykonanie Projektu Organizacji Robót (POR) 

 przedstawienie do akceptacji Wykonawcy planowanego zakresu prac Podwykonawcy,  

 wykonanie uzupełnień zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni na konstrukcjach   

stalowych uszkodzonych podczas prac,  

 zapewnienie rusztowań, sprzętu niezbędnego do realizacji prac  spełniającego wymagania BHP 

i Inwestora tj. PGNiG Termika S.A. 

 wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych wraz z przekazaniem operatu 

powykonawczego, 

 współpraca z podwykonawcami wykonującymi roboty powiązane,  

 naprawa uszkodzeń powstałych z winy Podwykonawcy, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie „copy in red”. W 2 egzemplarzach w formie 

„papierowej” i 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na płytach CD, przekazanie Przedmiotu 

Umowy do użytkowania wraz z wymaganą przepisami dokumentacją. 
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 wykonanie pozostałych prac, badań i usług niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy 

zgodnie z otrzymaną dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

 gwarancja. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

 

 

 

OŚWIADCZENIE Oferenta 

 

dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania 

przetargowego  

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

  

1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego przetwarzały będą 

wyłącznie na jej potrzeby oraz chroniły je będą przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie  

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

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

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

2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony zamieszczają postanowienia określające 

jego zakres oraz wymagane informacje: 

a) Dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze Stron wymienionych udostępniane będą drugiej Stronie, 

która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania 

ofertowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania)          

b) Oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. następujące dane, 

kategoria osób danych osobowych:  pełnomocników do zaciągania zobowiązań  reprezentantów firmy, informacje potwierdzajace 

zdolność do pracy oraz kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania. 

  

 

 

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

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

Budowy Kopalń PeBeKa S.A. oraz do zebrania podpisanych oświadczeń o poniższej treści  od tych 

osób.  

 

 

Data i podpis oferenta 

 

 

 

............................ 
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Oświadczenie 

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

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

Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 76 

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

(dalej jako ADO); 

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

pomocą e-maila iod@pebeka.com.pl 

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

pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań zostały przekazane ADO przez wskazany powyżej 

podmiot; 

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

i w oparciu o następujące podstawy prawne:  

Cel przetwarzania danych  Podstawa prawna przetwarzania danych  

Przeprowadzenia postępowania 

przetargowego  

Uprawniony cel Przedsiębiorstwa 

Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

 

5) Moje dane osobowe będą ujawniane:  

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

ADO; 

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

Obszaru Gospodarczego.  

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

zakupowego i dla potrzeb archiwizacji. 

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

nieprawidłowe;  

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

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

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis Osoby uprawnionej  
 

 

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


