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I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 76 

59-301 Lubin  

Tel. 76-840-54-03 

Fax. 76-840-54-95 

2. Wykonawca: 

 Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia. Przez Wykonawcę rozumie się również 

Dostawcę materiałów, 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 HZ11/2019/08/01252. 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie 

we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprężarki o wydajności min. 27 m3/min  

i ciśnieniu maks. 25 bar w komplecie z wężami hydraulicznymi 25 bar  

o długości 20 m raz z dostawą, zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ.  

2. Szczegółowe warunki określone są w Umowie stanowiącej Załącznik Nr 1 do 

niniejszej SIWZ. 

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, 
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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. 10 lit. a)- i) 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, 

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 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

d) parafowaną Umowę nr 2019/08/00246, stanowiącą Załącznik nr 1 do 

SIWZ, 

e) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 

SIWZ, 

f) wypełnione oświadczenie dotyczące przetwarzania danych 

osobowych w związku z prowadzeniem postępowania 

przetargowego stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana wg formuły ”spełnia –  
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nie spełnia”. Podstawą oceny będą dokumenty, o których mowa w SIWZ. 

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

jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 

5. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków udziału  

w postępowaniu może skutkować odrzuceniem oferty i wykluczeniem 

Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów, 

potwierdzających spełnienie postawionych warunków. 

6. Wszelkie oświadczenia i dokumenty Wykonawca przedstawia w formie 

elektronicznej. Pełnomocnictwa oraz dokumenty potwierdzające wniesienie 

wadium w formie niepieniężnej, należy przekazać Zamawiającemu w oryginale, 

na adres wskazany w pkt VIII. 1. niniejszej SIWZ. 

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

(odpisy) pełnomocnictw. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. 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. 

9. 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 lit. od a) do c) należy przekazać oddzielnie 

dla każdego Wykonawcy. 

10. Wykluczeniu podlegają: 

a) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

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

przestępstw lub przestępstw skarbowych wymienionych w pkt. 10 lit. a); 

c) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie 

skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw skarbowych  

wymienionych w pkt. 10 lit. a); 

d) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 

komplementariusza prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw 

lub przestępstw skarbowych wymienionych w pkt. 10 lit. a); 

e) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw  

skarbowych wymienionych w pkt. 10 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 60 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, a w przypadku 

wygrania postępowania do czasu zawarcia umowy. 

2. Wykonawcy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego mogą przedłużyć 

termin związania ofertą. 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin dzierżawy: do 31.01.2020 r. 

2. Miejsce realizacji: Tomaszów Mazowiecki, otwór GT-1. 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z DOSTAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI: 

1. Forma i zasady porozumiewania się:  
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a) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem  

w języku polskim, 

b) jeśli przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

nastąpiło  

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

niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania, 

c) ilekroć Zamawiający wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej, 

oznacza to konieczność jej zachowania pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie 

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

3. Strony zobowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie 

adresów oraz innych danych teleadresowych, w tym adresów e-mailowych. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 

przekazane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za 

skutecznie złożone. 

4. Udzielenie informacji dotyczących SIWZ oraz modyfikacje SIWZ: 

a) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści SIWZ (w tym zgłoszenie propozycji zmian do projektu umowy) 

w terminie nie później niż 2 dni robocze przed terminem składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które 

wpłynie po tym terminie bez odpowiedzi. 

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

Zamawiający przekazuje drogą elektroniczną, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający odpowie na zadane przez Wykonawców pytania najpóźniej 

na 1 dzień roboczy przed terminem składania ofert. 

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

SIWZ oraz aktualizacje SIWZ przekazywane drogą elektroniczną przez 

Zamawiającego, 

d) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 

do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ 

Zamawiający przekaże drogą elektroniczną niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, 

e) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
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ofert i poinformuje drogą elektroniczną o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ. 

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Agnieszka Matuszewska, Dział Zakupów 

Tel. 76/840-54-28, Fax. 76/840-54-95 

e-mail: Agnieszka.Matuszewska@pebeka.com.pl  

w dni robocze od 7.00 do 15.00. 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

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

oferty do postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez Wykonawcę. 

2. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący 

Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z wymaganymi Załącznikami. Musi on być 

sporządzony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający 

określił wzory, muszą być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

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

z treścią Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 

Wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz 

parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę – w przeciwnym 

wypadku nie będą uwzględnione.  

4. 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 nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia (również te 

złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, 

właściwym dla formy organizacyjnej oraz do zaciągania zobowiązań  

w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Za podpisanie uznaje się 
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własnoręczny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na 

zidentyfikowanie podpisu.  

9. 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.  

10. 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.  

11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić 

zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu 

przed upływem terminu składania ofert.  

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną 

ofertę składając odpowiednie oświadczenie z dodatkowym oznaczeniem 

WYCOFANIE OFERTY.  

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Ofertę należy przesłać mailowo na adres pebeka@pebeka.com.pl do dnia 

18.09.2019 r. do godz. 12:00 lub na adres: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń 

PeBeKa S.A., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin, w zamkniętej 

kopercie oznakowanej następująco: „Oferta w sprawie zamówienia 

niepublicznego nr HZ11/2019/08/01252 nie otwierać przed dniem 18.09.2019 r. 

do godz. 12:00. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy. 

W temacie wiadomości proszę wpisać „Oferta dotycząca postępowania 

„Dzierżawa sprężarki spalinowej do zasilania urządzenia wiertniczego - otwór 

GT-1” nr HZ11/2019/08/01252. Nie otwierać przed dniem 18.09.2019 r. przed 

godz. 12.00”.  

2. Zamawiający otworzy oferty w dniu 18.09.2019 r. po godz. 12:00. 

3. Otwarcie ofert nie jest jawne. 
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IX. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY / KRYTERIUM OCENY OFERT: 

1. Ocenie podlegać będą oferty spełniające wszystkie wymagania określone  

w SIWZ. 

2. Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi 

kryteriami: wartość orientacyjna 100 %. 

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

koszty związane z  realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w SIWZ, a także 

wszystkich załącznikach do SIWZ. 

4. Cena winna być podana w walucie: PLN.  

5. Ocenie podlegać będzie wartość orientacyjna oferty. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferty to 

dotyczy. 

X. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 

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

Umowy. 

XI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, zawarł umowę zgodnie z treścią Projektu umowy stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Wykonawca może na etapie składania ofert wnieść swoje 

uwagi oraz propozycje do zapisów umowy w formie pytań do SIWZ, zgodnie z trybem 

przewidzianym w pkt. VI. 2. niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odmowy zawarcia umowy na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Zmiany, które wynikają z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania 

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

XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o opisane powyżej kryterium oceny dla każdej  

z części. 

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

Zamawiający przedstawi przyszłemu Wykonawcy, ostateczną wersję 

jednostronnie podpisanej umowy, a Wykonawca będzie miał obowiązek 
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podpisać ją i odesłać w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania. 

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

i zerwania umowy oraz podpisania umowy z innym Wykonawcą. 

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

zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę kolejną spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

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, 

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. 
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6. Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia dodatkowych kursów.  

O wystąpieniu takiej możliwości Wykonawca zostanie poinformowany 2 dni 

przed/po ustalonym terminie kursu. 

7. 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. 

8. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego 

w przypadku odrzucenia oferty. 

9. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw 

prawnych do składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Załącznik Nr 1 – Umowa nr 2019/08/00246. 

Załącznik Nr 2 – Szczegółowy zakres rzeczowy. 

Załącznik Nr 3 – Formularz Ofertowy. 

Załączniki Nr 4a i 4b – Oświadczenia o danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postępowanie Nr HZ11/2019/08/01252 

 
 

13 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

1. Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje: dzierżawę sprężarki o wydajności 

min. 27 m3/min i ciśnieniu maks. 25 bar w komplecie z wężami hydraulicznymi  

25 bar o długości 20 m. 

2. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:  

a) Instrukcję obsługi, 

b) Charakterystykę sprężarki, 

c) Oryginały dokumentów sporządzonych w języku polskim lub oryginały 

dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski i adnotacją 

za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, tj.: oryginał dokumentu 

WZ / listu przewozowego / innego dokumentu stanowiącego podstawę  

do przyjęcia dostawy (np. kopia faktury). 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń  
PeBeKa S.A.  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 76 
59-300 Lubin 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem na realizację zadania pn. „Dzierżawa 

sprężarki spalinowej do zasilania urządzenia wiertniczego- otwór GT-1” numer 

postępowania HZ11/2019/08/01252 przeprowadzanym przez Przedsiębiorstwo 

Budowy Kopalń PeBeKa S.A w trybie przetargu nieograniczonego, działając 

w imieniu i na rzecz (nazwa firmy): 

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

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

składamy ofertę wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych  

w toku postępowania przetargowego i podaję: 

I. Dane dotyczące firmy: 

Nazwa firmy:  

Adres firmy:  

Telefon kontaktowy:  

Nr faksu:  

E-mail:  

NIP:  

NIP EU  

REGON:  

Nr rachunku bankowego, na który 
ma zostać dokonana płatność 

 

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

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

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

za cenę:  

Lp. Nazwa Ilość Jedn. 

Cena 

ryczałtowa 

jednostkowa 

netto w PLN* 

Wartość 

szacunkowa 

netto w PLN 

1. Mobilizacja/dostawa 1 ryczałt   

2. Praca 15 dni   

3. Demobilizacja 1 ryczałt   

 
RAZEM: 

 

 

*Powyższa cena jednostkowa zawiera wszystkie materiały, narzędzia niezbędne do 
wykonania usługi, opłaty, wydatki, uwzględniają zysk oraz inne wszelkie koszty 
związane z wykonaniem usługi.  

III. Spełnienie wymagań Zamawiającego przez Wykonawcę: 

Składając ofertę (zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia) oświadczam, że: 

1. Potwierdzamy 14 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 

technicznymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie zamówienia. 

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

społeczne i zdrowotne. 

7. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Przypadki wykluczenia określa  rozdz. III pkt. 3 lit. a) – i) SIWZ. 

8. Nie jesteśmy w sporze sądowym z 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. 
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9. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

i Umową (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 60 dni licząc od terminu wyznaczonego 

na złożenie oferty, a w przypadku wygrania postępowania - do czasu zawarcia 

umowy. 

12. Akceptujemy treść Umowy stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ 

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

z Zamawiającym zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 1 do 

SIWZ: Umowa wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z aktualizacji 

projektu przez Zamawiającego oraz z odpowiedzi na propozycje kierowane 

przez –ewentualnych Wykonawców do SIWZ). 

13. Oświadczamy, 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. 

17. OFERTĘ wraz z załącznikami jn. składamy na kolejno ponumerowanych 

stronach. 

a) Załącznik nr 1 – Umowa nr 2019/08/00246 

 

 

 

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

uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 4a do SIWZ  

 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 
dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem 

postępowania przetargowego  
 

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

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

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

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

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

  
 

 

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

że poinformuje osoby, których dane są wymienione w składanej ofercie o fakcie 

udostępnienia ich dla Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. oraz do 

zebrania podpisanych oświadczeń o poniższej treści  od tych osób.  

 

 

Data i podpis oferenta 

 

 

............................ 
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Załącznik nr 4b do SIWZ  

 

Oświadczenie 

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

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

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

Skłodowskiej-Curie 76  

w Lubinie, wyżej wymieniona spółka stanie się administratorem moich danych 

osobowych (dalej jako ADO); 

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

skontaktować się za pomocą e-maila iod@pebeka.com.pl 

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

uprawnienia zawodowe, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań zostały 

przekazane ADO przez wskazany powyżej podmiot; 

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

i w oparciu o następujące podstawy prawne:  

Cel przetwarzania danych  Podstawa prawna przetwarzania 

danych  

Przeprowadzenia postępowania 

przetargowego  

Uprawniony cel Przedsiębiorstwa 

Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

 

5) Moje dane osobowe będą ujawniane:  

a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania 

na polecenie ADO; 

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

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

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

zakończenia procesu zakupowego i dla potrzeb archiwizacji. 

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

one nieprawidłowe;  

9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do 

żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 



Postępowanie Nr HZ11/2019/08/01252 

 
 

19 
 

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 


