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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: 

Justyna Litwin 

Dział Zakupów 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 76 

59-301 Lubin 

tel.: (076) 840 51 40 

e-mail: justyna.litwin@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/19/68744. 

4. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  

z „Procesem – ZAKUPY WRAZ Z MAGAZYNOWANIEM.” 

Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych 

przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń S.A., określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług porządkowo-czystościowych na 

obiektach Spółki oraz pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków D-12 i D-14 

zgodnie z poniższym: 

1.1. CZĘŚĆ I -  świadczenie usługi porządkowo-czystościowej na obiektach Spółki 

zgodnie z Załącznikiem nr 5a do SIWZ 

1.2. CZĘŚĆ II - pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków D-12 i D-14 

zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej zgodnie  

z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 niniejszej SIWZ oraz 

zakresem rzeczowym zawartym w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ. 

2. Warunki realizacji: zgodnie z Umową stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty  

w Załączniku nr 5a oraz 5b niniejszej SIWZ. 

4. Zamawiający wymaga uczestnictwa w wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 

18.09.2019 r. o godz. 7:20 (spotkanie przy recepcji bud. D-12). 
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Brak udziału w wizji lokalnej może skutkować wykluczeniem oferty z postępowania 

przetargowego. 

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 oraz 

Jej oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór stanowi Załącznik 

nr 6a i 6b do SIWZ). 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 16.09.2019 r. do godz. 09:00 na adres e-mail: 

justyna.litwin@pebeka.com.pl. 

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

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

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

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

Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować wytworzone przez siebie odpady 

powstałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (w tym opakowania i odpady 

opakowaniowe) we własnym zakresie, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach, za wyjątkiem odpadów użytecznych, których zagospodarowanie należy 

uzgodnić z Zamawiającym oraz usunięcie ewentualnych negatywnych skutków dla 

środowiska wynikających z jego działania. 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy realizacji Umowy tylko takich 

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

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

możliwe jest po zgłoszeniu ich stosowania i dostarczeniu kart charakterystyk  

do odpowiedniego działu Inwestora odpowiedzialnego merytorycznie. 

Utrzymywanie porządku na placu budowy w trakcie prowadzenia robót, systematyczne 

wywożenie wytworzonych przez siebie odpadów oraz niezwłoczne zagospodarowanie 

wytworzonych przez siebie odpadów po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 

a) kadr wykonawczych – we własnym zakresie - pracownicy świadczący usługi  

w bud. D-12 oraz D-14 winni być zatrudnieni na umowę o pracę, w rozumieniu 

przepisów ustawy (za wyjątkiem zapewnienia usługi serwisowej zgodnie 

z Załącznikiem nr 5a pkt. V), 

b) odpisu z tytułu PFRON w wysokości określonej przez Wykonawcę w Formularzu 

Ofertowym w wysokości nie wyższej niż max.  50%. W przypadku gdy wysokość 

ulgi w danym miesiącu będzie niższa niż ta określona w toku postępowania, 

udzieli Zamawiającemu rabat do wysokości gwarantowanej ulgi w danym 

miesiącu kalendarzowym. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości obiektów 

przeznaczonych do usługi porządkowo-czystościowej. Zmniejszenie lub zwiększenie 

ilości obiektów nie wymaga formy obustronnie podpisanego aneksu, a jedynie 

pisemnego zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 

do  Umowy. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia metrażu pomieszczeń i/lub liczby 
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obiektów, dla których świadczone będą usługi, jednostkowa cena ryczałtowa za m2 nie 

ulegnie zmianie. 

8. 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 3 do SIWZ, 

b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku  

z prowadzeniem postępowania przetargowego w systemie SWZ – zgodnie  

ze wzorem w Załączniku nr 6a i 6b do SIWZ. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. Za części rozumie się 

podział zawarty w formularzu ofertowym/zakresie rzeczowym. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji  

przedmiotu zamówienia. 
 

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 (Załącznik nr 2 do 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 

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 4 do niniejszej SIWZ, 
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f) kopia referencji wystawionych nie później niż 5 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie 

– dla części I - minimum trzech (3) potwierdzających doświadczenie w zakresie 

podobnych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Zamawiający wymaga, 

aby co najmniej dwie (2) z załączonych referencji potwierdzały należyte wykonanie 

usług na obiektach biurowych (administracyjnych) , 

- dla części II - minimum dwóch (2) potwierdzających doświadczenie w zakresie 

podobnych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 

g) wykaz kadry pracowniczej z doświadczeniem do wykonania przedmiotowych prac. 

Oferent zobowiązany jest podać liczbę osób oraz lata doświadczenia w liczbach 

całkowitych, a także wyznaczyć osobę pełniącą funkcję „koordynatora”.  

Zamawiający wymaga, aby wykazana w złożonej ofercie liczba osób do 

wykonania przedmiotowych prac wraz z deklarowanymi latami doświadczenia 

zgadzała się z przedstawianą na bieżąco przez Wykonawcę listą pracowników 

faktycznie wykonujących ww. czynności. Ponadto Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca przedstawiał przed każdą planowaną zmianą kadry pracowniczej 

aktualną listę pracowników spełniającą ww. wymogi. 

h) polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może 

być niższa niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy i 00/100) i obowiązywać min.  

do 31.01.2021 r. Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej. 

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/19/68744 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. 2 lit h)  

z terminem ważności do 31.01.2021 r. 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.  

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 31.01.2021 r. 

3. Wykluczeniu podlegają następujący Wykonawcy: 

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); 
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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:   

a)  dla CZĘŚCI nr I - od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r., przy czym: 

 dla zaplecza budowy przy szybie R-VII – poz. 13 w wykazie obiektów (Załącznik 

nr 5a do SIWZ) – termin realizacji wynosi od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.  

z możliwością przedłużenia, 

 dla zaplecza SPWL – poz. 14 w wykazie obiektów (Załącznik nr 5a do SIWZ) – 

termin realizacji wynosi od 01.10.2019 r. do 31.08.2020 z możliwością 

przedłużenia. 

b)  dla CZĘŚCI nr II -  kwiecień – listopad 2020 r. 

2. Miejsce świadczenia usługi:   

a) dla CZĘŚCI nr I – obiekty Spółki zgodnie z wykazem w Załączniku nr 5a do SIWZ 

b) dla CZĘŚCI nr II - tereny zielone przyległe do budynków D-12 i D-14. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty należy składać elektronicznie do dnia 24.09.2019 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/19/68744 nie otwierać przed dniem 

24.09.2019 r. do godz. 12.00. 

2. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy. 
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3. Termin zadawania pytań: do 20.09.2019 r. do godz. 12.00. 

4. Termin udzielenia odpowiedzi: do 23.09.2019 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:  

2.1. CZĘŚĆ NR I: 

a) wartość orientacyjna Oferty netto (po uwzgl. ulgi PFRON) – 60% 

b) Doświadczenie personelu (wykonującego prace w bud. D-12 oraz D-14) – 20 % 

c)  Jakość usługi (organizacja kontroli jakości w bud. D-12 oraz D-14) – 20 % 

 

KRYTERIA OCENY: 

Kryterium nr 1 - Cena 60 % (PC): 

PC – liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę  

60
OB

N

C

C
PC

 

gdzie: 

CN    –  najniższa zaoferowana cena 

COB  –  cena w ofercie badanej 

 

Kryterium nr 2 - Doświadczenie personelu wykonującego prace w bud. D-12 oraz D-14  

– 20 % (za wyjątkiem zapewnienia usługi serwisowej zgodnie z Załącznikiem nr 5a  

pkt. V w tabeli) (PD): 

Punkty w kryterium „Doświadczenie” zostaną przyznane zgodnie z poniższą zasadą: 

a) Wykonawcy, który do realizacji zamówienia skieruje minimum 2 osoby do prac w bud.  

D-12 oraz minimum 2 osoby do prac w bud. D-14, legitymujące się doświadczeniem 

maksimum rocznym w wykonywaniu usług sprzątania Zamawiający przydzieli  

0 punktów, 

b) Wykonawcy, który do realizacji zamówienia skieruje minimum 2 osoby do prac w bud.  

D-12 oraz minimum 2 osoby do prac w bud. D-14, legitymujące się doświadczeniem  

w przedziale powyżej jednego roku do dwóch lat w wykonywaniu usług sprzątania 

Zamawiający przydzieli 10 punktów, 

c) Wykonawcy, który do realizacji zamówienia skieruje minimum 2 osoby do prac w bud.  

D-12 oraz minimum 2 osoby do prac w bud. D-14, legitymujące się doświadczeniem  

w przedziale powyżej dwóch w wykonywaniu usług sprzątania Zamawiający przydzieli 

20 punktów, 

d) Wykonawca, który w wykazie wskaże mniejszą niż wyznaczone minimum w kryterium 

„Doświadczenie” liczbę osób otrzyma 0 punktów. Wykonawcy, który do realizacji 

zamówienia wskaże większą liczbę osób niż wyznaczone minimum legitymujących się 

doświadczeniem powyżej jednego roku w wykonywaniu usług sprzątania zostanie 

przyznanych 20 punktów.  
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Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę osób oraz lata doświadczenia w liczbach 

całkowitych. 

 

Kryterium nr 3 - Jakość usługi (organizacja kontroli jakości w bud. D-12 oraz D-14)  

– 20 % (PJ): 

Sposób oceny ofert dla kryterium „jakość usługi”: 

a) Oferta, w której Wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która  

„raz w tygodniu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego 

sprawdzać jakość wykonanej usługi w bud. D-12 oraz D-14 – otrzymuje 20 pkt, 

b) Oferta, w której Wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która  

„raz na dwa tygodnie” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem 

Zamawiającego sprawdzać jakość wykonanej usługi w bud. D-12 oraz D-14 – otrzymuje 

10 pkt, 

c) Oferta, w której Wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która  

„rzadziej niż raz na dwa tygodnie” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem 

Zamawiającego sprawdzać jakość wykonanej usługi w bud. D-12 oraz D-14 – otrzymuje  

0 pkt. 

2.2. CZĘŚĆ nr II - wartość orientacyjna Oferty – 100% .  

Za części rozumie się podział zawarty w formularzu ofertowym/zakresie rzeczowym. 

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 orientacyjna netto dla każdej części. 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 

najniższej wartości netto danej części przedmiotu zamówienia, tj.  

 – CZEŚĆ I -  

a) wartość orientacyjna Oferty netto (po uwzgl. ulgi PFRON) – 60% 

b) Doświadczenie personelu (wykonującego prace w bud. D-12 oraz D-14) – 20 % 

c)  Jakość usługi (organizacja kontroli jakości w bud. D-12 oraz D-14) – 20 %  

 – CZEŚĆ II- wartość orientacyjna Oferty netto  - 100% . 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  

UMOWY: 

A.      WADIUM – brak wadium. 
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B.     ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – zgodnie z Umową. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Załącznik Nr 1 –Umowa nr 2019/07/01338 

Załącznik Nr 2 – Ogólne Warunki Zamówienia 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę 

     w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego 

Załącznik Nr 4 – Formularz Ofertowy 

Załącznik Nr 5 – Zakres rzeczowy 

Załącznik Nr 6a i 6b – Oświadczenia o danych osobowych 

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o zachowaniu poufności 
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Załącznik Nr 3 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 (SWZ) Zamawiającego 
 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń 

PeBeKa S.A. 

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76 

59-301 Lubin 
(Zamawiający) 

W związku z prowadzonym postępowaniem pn.: Świadczenie usług porządkowo-

czystościowych na obiektach Spółki oraz pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków  

D-12 i D-14 nr PEBEKA/HZ/19/68744 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):    ..………………………………………  

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

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

KGHM Polska Miedź S.A. 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) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (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 (SIWZ), 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) Nie jesteśmy / jesteśmy* zarejestrowani w Bazie Wykonawców, a wymagane dokumenty 

są aktualne / dołączamy do oferty*. 

11) Akceptujemy Istotne Postanowienia Umowy (IPU), stanowiące 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: („Istotne 

Postanowienia Umowy” 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). 

12) Jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku wygrania  

postępowania przetargowego do czasu zawarcia umowy. 

13) Podczas realizacji przedmiotu umowy nie będziemy zatrudniać w jakiejkolwiek formie 

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

odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego od jej realizacji w przypadku 

stwierdzenia takich okoliczności, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar i żądania 

odszkodowania. 

14) Nie będziemy zlecać wykonania części przedmiotu zamówienia osobom trzecim. 

15) W przypadku zawarcia umowy realizacji przedmiotu zamówienia, wyrażamy zgodę na 

przeprowadzenie audytu/kontroli dotyczącego/ej przedmiotu zamówienia, przez 

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

zostanie obustronnie uzgodniony. 

 

 

 

…………………………………                                                              …………………………………………………. 
  miejscowość, data                                                                 podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 

               do reprezentowania Wykonawcy 

 

*- niepotrzebne skreślić  

**- W przypadku Konsorcjów należy wskazać wszystkich uczestników z zaznaczeniem Lidera  
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Załącznik nr 4 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: PEBEKA/HZ/19/68744 

na realizację zadania pn.: Świadczenie usług porządkowo-czystościowych na obiektach Spółki 

oraz pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków D-12 i D-14 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:  

Nazwa banku i nr rachunku 

bankowego, na który ma zostać 

dokonana płatność 

 

Imię i Nazwisko (nr telefonu) 

osoby(ób) odpowiedzialnej(ych) ze 

strony Wykonawcy za kontakty z 

Zamawiającym 
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II. Warunki handlowe oferty: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę: 

CZĘŚĆ I – 

ŚWIADCZENIE USŁUGI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWEJ NA OBIEKTACH SPÓŁKI 

 

* Ilości podane są orientacyjnie, zmiana powyższych ilości nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec 

Zamawiającego i nie może mieć wpływu na zmianę ceny jednostkowej ryczałtowej. 

** max. stawka PFRON 50% 

FORMULARZ PUNKTOWY 

DOŚWIADCZENIE 

Ilość osób/budynek Doświadczenie TAK/NIE Ilość punktów 

minimum 2 osoby do prac w bud. D-12 oraz 
minimum 2 osoby do prac w bud. D-14 

do 1 roku   0 

minimum 2 osoby do prac w bud. D-12 oraz 
minimum 2 osoby do prac w bud. D-14 

powyżej 1 roku do 2 lat   10 

minimum 2 osoby do prac w bud. D-12 oraz 
minimum 2 osoby do prac w bud. D-14 

powyżej 2 lat   20 

poniżej 2 osób w Bud. D-12 oraz  
poniżej 2 osób w Bud. D-14 

poniżej 1 roku   0 

powyżej 2 osób w Bud. D-12 oraz  
powyżej 2 osób w Bud. D-14 

powyżej 1 roku   20 

Rodzaj powierzchni do 

świadczenia usługi 

Ilość w 

m2

Cena 

jednostkowa 

ryczałtowa 

netto za 1 m2  

[w PLN]

Wartość 

orientacyjna* 

netto (bez ulgi 

PFRON) 

[w PLN]

Ulga PFRON 

[w %]**

Wartość 

orientacyjna* 

netto po 

uwzgl. ulgi 

PFRON 

[w PLN] 

Ilość 

m-cy

RAZEM wartość 

orientacyjna

 [w PLN]

Powierzchnia biur, ciągów 

komunikacyjnych [m2] dla 

obiektów wskazanych w poz. 

1-12 wykazu wskazanego w 

Załączniku nr 5a do SIWZ

5306,71 15

Powierzchnia biur, ciągów 

komunikacyjnych [m2] dla 

obiektów wskazanych w poz. 

13 wykazu wskazanego w 

Załączniku nr 5a do SIWZ

429 3

Powierzchnia biur, ciągów 

komunikacyjnych [m2] dla 

obiektów wskazanych w poz. 

14 wykazu wskazanego w 

Załączniku nr 5a do SIWZ

139,2 11

Powierzchnia piwnic [m2] 711 15

Place [m2] 8459 15

RAZEM (wartość do wpisania w SWZ)
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JAKOŚĆ USŁUGI 

"KOORDYNATOR"/budynek 
Częstotliwość spraw-
dzania jakości usługi 

TAK/NIE Ilość punktów 

wyznaczenie stałej osoby „koordynato-
ra”, która będzie osobiście wraz z wyzna-

czonym pracownikiem Zamawiającego 
sprawdzać jakość wykonanej usługi w 

bud. D-12 oraz D-14 

"raz na tydzień"   20 

"raz na dwa tygodnie"   10 

„rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie" 

  0 

CZĘŚĆ II – 

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ BUDYNKÓW D-12 I D-14 
 

Teren pielęgnacji 
Ilość w 

m2 

Cena jed-
nostkowa 
ryczałtowa 

netto za 1 m2  
[w PLN] 

Wartość orienta-
cyjna* netto 

[w PLN] 

Ilość 
m-cy 

RAZEM wartość       
orientacyjna 

 [w PLN] 

Budynek D-12 1282 

    

8 

  

Budynek D-14 1708 
    

8 
  

RAZEM (wartość do wpisania w SWZ) 

  

*Ilości podane są orientacyjnie, zmiana powyższych ilości nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec 
Zamawiającego i nie może mieć wpływu na zmianę ceny jednostkowej ryczałtowej. 

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi 

w SIWZ wraz z załącznikami. 

III. Spełnienie wymagań Zamawiającego przez Wykonawcę: 

Składając ofertę (zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych  

Warunków Zamówienia) oświadczam, że: 

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

Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

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

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 
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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 Zamawiającym i/lub Grupą KGHM Polska Miedź S.A. 

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

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

do Wykonawcy. 

9. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Istotnymi  

Postanowieniami Umowy (IPU) (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 Istotnych Postanowień Umowy (IPU), 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: („Istotne 

Postanowienia Umowy (IPU)” wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z aktualizacji 

projektu przez Zamawiającego oraz z odpowiedzi na propozycje kierowane przez –

ewentualnych Wykonawców do SIWZ). 

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

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

14. 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 ...........).  

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

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

rygorem odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego od jej realizacji 

w przypadku stwierdzenia takich okoliczności, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar  

i żądania odszkodowania. 

16. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami. 

 

 

 

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

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

*- niepotrzebne skreślić  



Nr postępowania PEBEKA/HZ/19/68744___________________________________________________Strona 17 

 

Załącznik nr 5a do SIWZ 

 

ZAKRES RZECZOWY 

 

CZĘŚĆ I -  ŚWIADCZENIE USŁUGI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWEJ NA OBIEKTACH SPÓŁKI 

 

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy 

l.p. Rodzaj czynności Częstotliwość wykonywania 

  wg po-
trzeb 

1x dzien-
nie 

1 x w 
tygodniu 

1 x w mie-
siącu  

1 x na 
kwartał  

1 x na 
pół roku 

1 x w 
roku  

uwagi 

I. Pomieszczenia biurowe         

1. 
wycieranie na wilgotno powierzchni 
podłóg 

 x      
 

2. 
przecieranie na wilgotno lub mycie 
powierzchni biurek 

 x      
 

3. 

wycieranie na wilgotno lub mycie 
drzwi, parapetów, kaloryferów, 
krzeseł, stołów itp. wyposażenia 
biurowego 

x       

 

4. 
opróżnianie koszy i wymiana wkła-
dów foliowych 

 x      
 

5. 

wycieranie, odtłuszczanie słucha-
wek telefonicznych i klamek 
drzwiowych - codziennie, raz dzien-
nie 

 x      

 

6. mycie okien  x       

usługa powinna być wy-
konana nie później niż do 
10 dni od daty zgłoszenia 
e-mailowego (minimum 4 
x w roku) 

7. usuwanie pajęczyn x        

8. 

sprzątanie sal 
(szkoleniowych w D-14 nr 11, 17 
oraz w D-12 nr 61 oraz konferen-
cyjnej w D-12 nr 35)  

x       
każdorazowo po konfe-
rencjach, szkoleniach) 

9. odkurzanie wykładzin dywanowych  x       



Nr postępowania PEBEKA/HZ/19/68744___________________________________________________Strona 18 

 

10. 
pranie chemiczne wykładzin dywa-
nowych, tapicerki krzeseł, foteli 

x       Na zgłoszenie 

11. 

usługa w pomieszczeniach określo-
nych jako podlegających szczegól-
nej ochronie wykonywana będzie w 
godzinach pracy i w obecności 
Pracownika Spółki.  
 

 x      
Wykaz tych pomieszczeń 
zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym. 

II. Sprzątanie traktów komunikacyj-
nych, holów, schodów i wejść 

        

1. 

wycieranie na wilgotno powierzchni 
podłóg  

x       

codziennie, wielokrotnie 
(w sezonie zimowym 
sprzątanie wejść do bu-
dynków na bieżąco wg 
potrzeb) 

2. doczyszczanie i odkurzanie wycie-
raczek 

x       codziennie, wielokrotnie 

3. opróżnianie koszy i wymiana wkła-
dów foliowych  

 x       

4. 

mycie okien (minimum 4 x w roku)  x       

na zgłoszenie 
usługa powinna być wy-
konana nie później niż do 
10 dni od daty zgłoszenia 
e-mailowego 

5. mycie plafonów oświetleniowych 
(bez demontażu i montażu 

x        

6. mycie barierek, poręczy, drzwi wej-
ściowych do budynku i stref 

x       codziennie, wielokrotnie 

III. Sprzątanie pomieszczeń sanitar-
nych, szatni, łaźni, toalet 
 

        

1. wycieranie na wilgotno twardych 
powierzchni podłóg 

x       codziennie, wielokrotnie 

2. mycie, doczyszczanie, dezynfekcja 
urządzeń sanitarnych, powierzchni 
posadzek, ścian pokrytych glazurą 
lub terakotą 

x       codziennie, wielokrotnie 

3. opróżnianie koszy i wymiana wkła-
dów foliowych 

 x       
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4. mycie stolarki drzwiowej, luster, 
okien w budynku             

x        

5. uzupełnianie mydła w płynie i w 
piance w pojemnikach, ręczników 

x       codziennie, wielokrotnie 

6. mycie plafonów oświetleniowych 
(bez montażu i demontażu) 

x        

7. uzupełnianie ręczników papiero-
wych do rąk, naczyń i papieru toale-
towego  

x       codziennie, wielokrotnie 

8. uzupełnianie środków czystości na 
łaźniach 

x       codziennie, wielokrotnie 

9. uzupełnianie środków zapachowych x        

IV. 

Utrzymanie czystości na ze-
wnątrz budynków D-12 i D-14 
 

       

Wykonawca we własnym 
zakresie dokona wywozu 
liści. Szczegółowe usta-
lenia dotyczące pracy na 
terenach wokół budyn-
ków D-12 i D-14 należy 
ustalać 
z Administratorem obiek-
tów. 

1. wynoszenie śmieci do kontenerów 
na odpady komunalne 

 x       

2. zimowe utrzymanie dróg wewnętrz-
nych i ciągów komunikacyjnych 
poprzez bieżące odśnieżanie 
i zapobieganie śliskości 

x       codziennie, wielokrotnie 

3. zamiatanie terenów utwardzonych x       codziennie, wielokrotnie 

V. Zapewnienie usługi serwisowej 
codziennie przez 7 godzin od 
poniedziałku do piątku 
na obiektach Zamawiającego tj. 
D-12 i D-14 
 

        

1. przygotowywanie tzw. „baru kawo-
wego” na potrzeby prowadzenia 
narad, 
spotkań, negocjacji, szkoleń, itp. 

x        
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2. sprzątanie, mycie naczyń po spo-
tkaniach zgodnie z pkt. V.1. 

x        

3. bieżące utrzymanie w czystości 
naczyń i sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania czynności zgodnie 
z pkt. V.1. 

x        

VI. Sprzątanie pomieszczeń archi-
wum zakładowego 
 

        

1. 

zapewnienie usługi porządkowo 
czystościowej 

   x    

W godzinach zgodnych  
z godzinami pracy osoby 
odpowiedzialnej za ar-
chiwum zakładowe ze 
strony Zamawiającego 

2. wycieranie na wilgotno powierzchni 
podłóg 

x       
W uzgodnieniu z Zama-
wiającym 

3. odkurzanie regałów z dokumenta-
cją, aktami 

x       
W uzgodnieniu z Zama-
wiającym 

4. 
usuwanie pajęczyn x       

W uzgodnieniu z Zama-
wiającym 

 

Określenie częstotliwości:  

Wg potrzeb – określenie to rozumiane jest przez Zamawiającego jako czynność uzależniona od sezonu czy natężenia ruchu i powinna być tak często  

powtarzana do uzyskania stałego ogólnie rozumianego porządku i czystości.  

Codziennie – określenie to rozumiane jest przez Zamawiającego jako czynność powtarzana codziennie bez względu na warunki zewnętrzne. 
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Wykonawca zapewni: 

a) środki do utrzymania czystości posiadające stosowny atest – środki będą refakturowane 

na Zamawiającego. 

b) środki czystości stanowiące wyposażenie toalet oraz łaźni (środki te mają zostać ujęte 

w cenie usługi), zgodnie z poniższym: 

 atestowane mydła w płynie do pojemników,  

 papier toaletowy - biały, trzywarstwowy, 

 ręczniki papierowe i ręczniki do naczyń- białe, minimum dwuwarstwowe, 

 środki zapachowe w aerozolu stosowane w pomieszczeniach toalet typ BRISE, 

 wkłady MERIDA o pojemności 270ml do elektronicznych urządzeń odświeżania  

powietrza w ilości 7 sztuk, 

 mydło w piance MERIDA  o pojemności 700g do trzech pojemników w budynku D-14. 

c) Obowiązkiem Wykonawcy jest dezynfekowanie i pranie użytych w danym dniu mopów  

i ścierek poza siedzibą Zamawiającego. 

d) Zamawiający wymaga przeprowadzenia maszynowego doczyszczania powierzchni podłóg 

w bud. D-14, 

e) Wykonawca wyposaży każdego pracownika wykonującego usługę w identyfikator: 

Co najmniej  2 razy w roku wykonawca przeprowadzi szkolenie swoich pracowników  

w zakresie: technologii sprzątania oraz zapobiegania zakażeniom zakładowym, 

Pierwsze szkolenie powinno odbyć się w  pierwszym miesiącu świadczenia usługi, 

 

Szczegółowe, dodatkowe wymagania dotyczące usługi na obiekcie A-S przy budowie 

szybu GG-1:  

1. Usługa wydawania mleka w kartonie 0,5 l oraz wody mineralnej - produktów 

powierzonych przez Zamawiającego - na obiekcie budynku A-S przy budowie szybu GG1  

w Kwielicach w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy (sobotę, 

niedzielę i święta) godzinach: 

Od   5:40  do   6:10 

Od 11:40  do 12:15 

Od 13:40  do 14:10 

Od 17:40  do 18:20 

Od 21:40  do 22:10 

Od 23:40  do 24:20 

2. Zapewnienie usługi porządkowo-czystościowej na obiekcie budynku A-S przy budowie 

szybu GG1 w Kwielicach: 

a) w dni robocze od poniedziałku do piątku usługę porządkowo - czystościową należy 

wykonywać: 

 w pomieszczeniach biurowych po godzinie 14:00, 

 w pomieszczeniach szatni, łaźni pracowniczej zmianowo tj.: 
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I zmiana od godz. 7:30 do godz. 11:00, 

II zmiana od godz. 19:00 do godz. 21:30. 

b) w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta usługę porządkowo-czystościową należy 

wykonywać: 

 w pomieszczeniach biurowych doraźnie po godzinie 14:00 (tylko niektóre 

pomieszczenia wskazane przez pracowników dozoru), 

 w pomieszczeniach szatni, łaźni pracowniczej zmianowo tj.: 

I zmiana od godz. 7:30 do godz. 11:00, 

II zmiana od godz. 19:00 do godz. 21:30. 

 

Szczegółowe, dodatkowe wymagania dotyczące usługi na obiekcie A-S, przy budowie 

szybu SW-4: 

1. Zapewnienie usługi porządkowo – czystościowej na obiekcie budynku A-S w Łagoszowie 

Małym w dni robocze na I zmianę tj. od 7:30 do 11:00. 

Zapewnienie doraźnej (na zgłoszenie) usługi polegającej na praniu odzieży roboczej dla 

dozoru  i z łaźni gościnnej. Środki piorące oraz pralkę zapewnia Zamawiający.  

Określenie częstotliwości:  

Wg potrzeb – określenie to rozumiane jest przez Zamawiającego jako czynność uzależniona 

od sezonu czy natężenia ruchu i powinna być tak często powtarzana do uzyskania stałego 

ogólnie rozumianego porządku i czystości.  

Codziennie – określenie to rozumiane jest przez Zamawiającego jako czynność powtarzana 

codziennie bez względu na warunki zewnętrzne. 

Szczegółowe wymagania dot. usługi na obiekcie na zapleczu budowy PSK GG-1: 

Orientacyjna powierzchnia użytkowa kontenerów zaplecza socjalno-biurowego:  

- powierzchnia biur, sal, ciągów komunikacyjnych – ok. 165 m2, 

- powierzchnia pom. sanitarnych – ok. 25 m2, 

Ilość zatrudnionych – ok. 20 os.  

Usługa winna być realizowana od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Nr postępowania PEBEKA/HZ/19/68744___________________________________________________Strona 23 

 

WYKAZ OBIEKTÓW  
przeznaczonych do usługi porządkowo-czystościowej 

 

 

 
Lp. 

 
OBIEKT, adres 

 

Po-
wierzch-
nia biur, 
ciągów 
kom.* 

Pow. 
piwnic** 

Place*** 

 
Ilość 

zatrud-
nionych  

1. 
Budynek D-12, Lubin, ul. M. Skłodowskiej -Curie 76 (pomiesz-
czenia biurowe, korytarze, piwnice, place) 

1295 581 3433  

2. 
Budynek D-14, Lubin, ul. M. Skłodowskiej -Curie 86 
(pomieszczenia biurowe, korytarze, piwnice, place) 

820 130 5026  

3. 
Budynek D-27, Lubin, ul. M. Skłodowskiej -Curie 90. 
(pomieszczenia biurowe, magazynowe) 

128,3 - -  

4. 
Magazyn Centralny, Polkowice, ul. Mickiewicza 1 
(w tym pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalne, szatnia, 
łaźnia pracownicza)  

443 - -  

5. Szyb SG, Jakubów, pomieszczenia biurowe 230,41 - -  

6. Szyb SG, Jakubów (pomieszczenia barakowe jako magazyny) 82 - -  

7. 
Zaplecze Spółki – Prefabrykacja, Trzebcz przy Szybie Rudna 
Główna (w tym szatnia, łaźnia pracownicza) 

377 - - 
39 

korzysta 
z łaźni-33 

8. 
Zaplecze Spółki – Baza MT/S, Tarnówek, przy Szybie RVII 
Rudna Północna (w tym szatnia, łaźnia pracownicza, kontener 
biurowy) 

141 - -  

9. 
Baza Transportowa, Lubin, ul. Łukasiewicza, (pomieszczenia 
biurowe) 

42 - -  

10. 
Budynek A-S przy Szybie SW-4, Łagoszów Mały 
(w tym pomieszczenia biurowe, szatnia, łaźnia pracownicza) 

450 - - 10 

11. 
Budynek A-S przy budowie Szybu GG-1 w Kwielicach 
(w tym pomieszczenia biurowe, szatnia, łaźnia pracownicza) 

1108 - - 159 

12. Zaplecze budowy PSK GG-1 190 - - 20 

13. 
Zaplecze placu budowy przy szybie R-VII 
(kontenery biurowe, pomieszczenia sanitarne, szatnie) 

429 - -  

14. SPWL 139,2    

 
 

*Cena za 1 m
2
 powierzchni biurowej, sal, ciągów komunikacyjnych 

**Cena za 1 m
2
 powierzchni piwnic 

*** Cena za 1 m
2
 placów 
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Załącznik nr 5b do SIWZ 

 

ZAKRES RZECZOWY 

 

CZĘŚĆ II - PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ BUDYNKÓW D-12 I D-14 

 

I. Powierzchnia terenów zielonych:  

1. Bud. D-12 – 1282m2  
2. Bud. D-14 – 1708m2. 

 
II. Szczegółowy zakres:  

1. Koszenie trawników wraz z utylizacją pokosu – koszenie trawników odbywać się będzie  
po godzinie 15:00 lub w innych godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.  

2. Wykonanie wiosennej wertykulacji i aeracji trawników.  
3. Usunięcie mchu i nalotów atmosferycznych z przyległych do Spółki murków (wg potrzeb, 

nie rzadziej niż raz w roku). 
 

4. Codzienna pielęgnacja trawników zapewniająca estetykę terenu:  
a) Podlewanie,  
b) Odchwaszczanie trawników oraz chodników i miejsc przyległych do krawężników,  
c) stosowanie środków do pielęgnacji zieleni,  
d) Odnawianie zniszczonych fragmentów trawników poprzez nawiezienie świeżej ziemi, 

sianie i uzupełnianie trawy,  
e) Spulchnianie gruntu (według potrzeb)  
f) Nawadnianie terenów zielonych w godzinach wczesnoporannych lub wieczornych, 
g) Usuwanie opadłego listowia wraz z ich wywozem. 

 

5. Pielęgnacja krzewów i drzew:  
a) codzienne podlewanie, nawożenie, wg potrzeb lecz nie rzadziej niż raz  

w tygodniu, 
b) przycinanie krzewów,  
c) przycinanie drobnych gałęzi drzew, 
d) zebranie w worki wszelkich odpadów z przycinania drzew i krzewów wraz z ich  

wywozem na koszt Wykonawcy. 
 

6. Ogólne utrzymanie czystości poprzez usunięcie śmieci, odpadów itp.  
 

7. W uzgodnieniu z Zamawiającym na odrębne zamówienie - zakup kwiatów i ich  
pielęgnacja (urządzenie 2 klombów – 1 przy bud. D-12 i 1 przy bud. D-14) oraz  
do jednej donicy znajdującej się przy wejściu do bud. D-12 oraz ich pielęgnacja:  
a) Podlewanie, spulchnianie ziemi, odchwaszczanie, stosowanie środków  

do pielęgnacji kwiatów, zabezpieczenie klombów przed zimą. Zamawiający  
wymaga wykonania usługi tak, aby w sposób ciągły zapewniała estetyczny,  
reprezentacyjny wygląd przyległych do budynków administracyjnych terenów Spółki.  
 

8. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt 
niezbędny sprzęt (narzędzia ogrodnicze) oraz wszystkie środki do utrzymania  
estetyki terenów zielonych.  
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9. Osoby realizujące przedmiot Zlecenia na terenie siedziby Zamawiającego powinny być 
ubrane w ubranie robocze o jednolitej kolorystyce, oznaczone widocznym znakiem  
logo Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich czystość i dobry stan. 
 

10. Usługa utrzymania czystości obejmuje czynności wykonywane pięć razy w tygodniu w dni 
robocze. W przypadku planowanych prac w weekend możliwe po uzgodnieniach 
i wcześniejszym co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniu zgłoszeniu Zamawiającemu.  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić taką ilość pracowników, aby zagwarantować  
prawidłowe wykonanie przedmiotu Zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować 
pracę tak, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich 
zwłaszcza pracowników Spółki.  
 

W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją  

przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie – bez wezwania – dokona likwidacji szkody 

i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując o tym fakcie Zamawiającego. 
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Załącznik nr 6a 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 (SIWZ), 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) Wykonawca 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. 

  

 

Wykonawca .......................................................... /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 Wykonawcy 

 

................................................ 
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Załącznik nr 6b do SIWZ 

 

Oświadczenie 

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

1) w momencie przekazania przez …………………………………………….. /nazwa Wykonawcy/ 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 da-

nych:  

Przeprowadzenia postępowania 

przetargowego  

Uprawniony cel Przedsiębiorstwa Budo-

wy 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 administra-

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

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

 

 

 

          ………………………………………………… 
   Data i czytelny podpis Osoby  uprawnionej 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

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

dyrektywy 95/46/WE 
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Załącznik nr 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.:  

 

Świadczenie usług porządkowo-czystościowych na obiektach Spółki  

oraz pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków D-12 i D-14 

 

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, 
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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 uczestni-

czącym 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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