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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:  

Joanna Stafin 
Dział Zakupów 
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 
ul. M. Skłodowskiej - Curie 76, 59-301 Lubin  
tel.: (76) 840 53 18, e-mail: joanna.stafin@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/19/68915  

4. Tryb udzielenia zamówienia: 

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

Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych przez 
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń S.A., określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Prefabrykacja i dostawa płyt drogowych dla zadania: „Budowy rurociągów wodnych Systemu 
Przesyłu Wody do transportu chłodu dla Systemu Klimatyzacji Centralnej w rejonie szybu 
GG-1". 

 Szczegółowy zakres rzeczowy zawarto w zał. nr 5 do SIWZ. 
 

2. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany 
przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: 
joanna.stafin@pebeka.com.pl 
 

3. Wizja lokalna jest obowiązkowa i odbędzie się dnia 22.08.2019 r. o godz. 9:00. Brak udziału 
w wizji lokalnej może skutkować wykluczeniem oferty z postępowania przetargowego. 

 
4. Wzięcie udziału w wizji lokalnej warunkowane jest zgłoszeniem uczestnictwa zawierającego: 

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

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

z zeskanowanym Oświadczeniem o zachowaniu poufności (wzór stanowi załącznik nr 8 do 

SIWZ), podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie 

z KRS, należy przesłać mailem do dnia 21.08.2019 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: 

joanna.stafin@pebeka.com.pl. 

5. Warunki realizacji: zgodnie z umową stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 
6. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty  

w Załączniku nr 5 niniejszej SIWZ. 
 

 

mailto:joanna.stafin@pebeka.com.pl
mailto:iwona.slowik@pebeka.com.pl
mailto:iwona.slowik@pebeka.com.pl
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7. 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 6 do SIWZ. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

11. Zamawiający nie_ przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 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. 

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) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

e) 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. 

f) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające posiadanie potencjału techniczno – 
organizacyjnego i personalnego, przez co Zamawiający rozumie w szczególności: 

wykaz wykonanych (minimum 1) dostaw w zakresie podobnych dostaw 
odpowiadających przedmiotowi zamówienia z ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie, z podaniem Inwestora, wartości i zakresu zamówienia oraz 
daty i miejsca ich wykonania – zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 7 do 
niniejszej SIWZ. 

Zamawiający wymaga aby zakres przedmiotowy wykazanych zamówień, obejmował 
wykonanie prac odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot 
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niniejszego zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, 
że zamówienia te zostały wykonane należycie, tj. referencje, protokoły odbioru. 

3. Wykluczeniu podlegają : 

a) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej; 

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

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

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

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

f) podmioty zbiorowe, wobec których wydał orzeczenie stwierdzające odpowiedzialność na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary; 

g) Wykonawcy 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) Wykonawcy 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 dostawy do dnia 11.10.2019 r. (wg harmonogramu dostaw): 

L.p. 

 
DOSTAWA PŁYT 

PREFABRYKOWANYCH 
 

TERMIN 
DOSTAWY 

 

1. Dostawa płyt - 36 szt. 05.09.2019 r. 

2. Dostawa płyt - 36 szt. 10.09.2019 r. 

3. Dostawa płyt - 36 szt. 12.09.2019 r. 

4. Dostawa płyt - 36 szt. 17.09.2019 r. 

5. Dostawa płyt - 36 szt. 19.09.2019 r. 

6. Dostawa płyt - 36 szt. 24.09.2019 r. 

7. Dostawa płyt - 36 szt. 26.09.2019 r. 

8. Dostawa płyt - 36 szt. 01.10.2019 r. 

9. Dostawa płyt - 36 szt. 03.10.2019 r. 
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10. Dostawa płyt - 36 szt. 08.10.2019 r. 

11. Dostawa płyt - 40 szt. 10.10.2019 r. 

 

2. Miejsce dostawy: miejsce wbudowania elementów przy trasie rurociągu WL. Okolice szybu 
GG-1, miejscowość Kwielice 59-150. 

 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty należy składać elektronicznie do dnia 29.08.2019 r. do godz. 12.00 w systemie SWZ. 
Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: 
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin, 
w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia 
niepublicznego nr PEBEKA/HZ/19/68915 – Nie otwierać przed dniem 29.08.2019 r. do godz. 
12.00. 

2. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.  

3. Termin zadawania pytań: do 27.08.2019 r. do godz. 12:00 

4. Termin udzielenia odpowiedzi: do 28.08.2019 r. 

 

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

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

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

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

5. Ocenie podlegać będzie wartość ryczałtowa 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. 

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 
(wartości ryczałtowej).  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY: 

A. WADIUM: 10.0000,00 PLN. 

1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej w SIWZ lub Ogłoszeniu.  

2. Dopuszcza się wniesienie wadium w następujących walutach: PLN, EUR, USD.  
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3. Wadium wniesione w postaci pieniężnej przechowywane jest na rachunku bankowym Spółki 
i nie podlega oprocentowaniu.  

4. Zamawiający dopuszcza następujące formy wadium:  
a) w pieniądzu,  

b) poręczenia bankowe (wystawione przez Bank Polski)  

c) gwarancje bankowe (bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie), (wystawione przez 
Bank Polski)  

d) gwarancje ubezpieczeniowe (bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) (wystawione 
przez Bank Polski)  

5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w m BANK SA Oddział Korporacyjny Wrocław, nr konta:  
- 77 1140 1140 0000 2485 7700 1001.  
W takim przypadku do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia 
wadium, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wadium uznaje się za 
wniesione, z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego, w terminie składania 
ofert.  
 

6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, do oferty należy 
dołączyć oryginał dokumentu wystawionego na rzecz: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń 
PeBeKa Spółka Akcyjna, ul. M. Skłodowskiej - Curie 76, 59-301 Lubin (dokumentów tych 
prosimy nie zszywać z ofertą). Dokument winien zawierać:  
a) termin ważności, zgodny z terminem ważności oferty, licząc od dnia upływu terminu do 

złożenia oferty,  

b) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty na pierwsze żądanie 
Beneficjenta, w przypadku rezygnacji z zawarcia umowy na warunkach określonych 
w ofercie lub jeżeli zawarcie umowy jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  

 
7. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, należy dołączyć w SWZ „Instrukcję 

płatniczą” z podaniem nazwy Banku i numeru rachunku bankowego, na który zwrócone 
będzie wadium. Wypełniona i podpisana przez umocowanych reprezentantów Wykonawcy 
„Instrukcja płatnicza” stanowi Załącznik do oferty w SWZ.  

8. Wadium jest zwracane Wykonawcom w ciągu 14 dni, jeżeli zajdzie co najmniej jedna 
z przesłanek:  

a) upłynął termin związania ofertą,  

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

c) Zamawiający unieważnił lub zamknął postępowanie,  

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

e) wykluczono Wykonawcę z postępowania,  

f) odrzucono ofertę Wykonawcy,  

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

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

a) wycofał ofertę złożoną w postępowaniu przetargowym po terminie wyznaczonym na jej 
złożenie lub złożył kolejną ofertę mniej korzystną od poprzedniej,  

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

     w wyznaczonym terminie,  

c) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 

    w umowie,  
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d) gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
 

10. Zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawcę w postaci niepieniężnej, Zamawiający 
dokona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany 
w formularzu ofertowym.  

 

B. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – zgodnie z umową. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Załącznik Nr 1 – Umowa nr 2019/08/00170 
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 – Wykaz robót 
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zachowaniu poufności 
 Załącznik nr 9 – Instrukcja płatnicza 
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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.:  
 

Prefabrykacja i dostawa płyt drogowych dla zadania: „Budowy rurociągów 
wodnych Systemu Przesyłu Wody do transportu chłodu dla Systemu 

Klimatyzacji Centralnej w rejonie szybu GG-1". 
 

nr PEBEKA/HZ/19/68915 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. 

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

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

12) Akceptujemy Umowę, 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). 

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

14) W terminie do 10 dni roboczych od daty uzyskania pisemnej informacji o wygranym postępowaniu 
przetargowym wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt VIII 
ppkt. B  SIWZ. 

15) W terminie do … dni roboczych od daty uzyskania pisemnej informacji o wygranym przetargu 
opracujemy i dostarczymy Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 
przedmiotu umowy, uwzględniający ostateczne warunki handlowe oferty, który po uzgodnieniu 
i akceptacji przez Zamawiającego będzie stanowił Załącznik Nr 1 do Umowy. 

16) 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. 

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

18) 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 
59-300 Lubin 
 

W związku z zamówieniem niepublicznym nr postępowania: PEBEKA/HZ/19/68915 
na realizację zadania pn. „Prefabrykacja i dostawa płyt drogowych dla zadania: „Budowy 
rurociągów wodnych Systemu Przesyłu Wody do transportu chłodu dla Systemu 
Klimatyzacji Centralnej w rejonie szybu GG-1" organizowanym przez Przedsiębiorstwo Budowy 
Kopalń PeBeKa S.A. w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, działając w imieniu i na rzecz 
(nazwa firmy): 

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

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

składamy ofertę wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku 

postępowania przetargowego i podaję: 

I. Dane dotyczące firmy: 

Nazwa firmy:  

Adres firmy:  

Telefon kontaktowy:  

Nr faksu:  

E-mail:  

NIP:  

NIP EU  

REGON:  

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 za cenę: 

 

*Cena jednostkowa ryczałtowa powinna zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym 
koszty magazynowania płyt w okresie sezonowania tj. od wykonania materiału do jego dostawy. 
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ wraz 
z załącznikami. 

 

III. Spełnienie wymagań Zamawiającego przez Wykonawcę: 

Składając ofertę (zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia) oświadczam, że: 

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

prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

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

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

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

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

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

rozdz. III pkt. 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 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 90 dni licząc od terminu wyznaczonego na złożenie oferty,  

 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). 

L
.
p
. 

Przedmiot zamówienia Ilość 
[szt.] 

Cena jednostkowa* 
ryczałtowa netto [PLN] 

Wartość ryczałtowa 
netto [PLN] 

1

. 
Prefabrykowane płyty drogowe 
wraz z dostawą loco budowa 

400 

  

CAŁKOWITA WARTOŚĆ RYCZAŁTOWA 
         (DO WPISANIA W SWZ) 
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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. 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. 

15. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami. 

 

* niepotrzebne skreślić 
........................................................................... 

Podpis i pieczęć osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

 
ZAKRES RZECZOWY 

1. Nazwa zadania: Prefabrykacja i dostawa płyt drogowych dla zadania: „Budowy rurociągów wodnych 

Systemu Przesyłu Wody do transportu chłodu dla Systemu Klimatyzacji Centralnej w rejonie szybu 

GG-1". 

 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
1.1. Prefabrykacja i dostawa nowych płyt drogowych o parametrach: 

 
- nowe płyty drogowe z betonu klasy min. C25/30, 
- wymiary 300x150x15 cm, 
- zbrojenie górą i dołem stalą zbrojeniową, 
- dopuszczalny nacisk min. 50 kN na 1 koło, 
- wklęsłość i wypukłość powierzchni górnej i krawędzi max. 4mm, 

 - dopuszczalne odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać: długość ±10 mm,  szerokość ±5 mm,     
grubość ±5 mm 

- nasiąkliwość wg procedury badawczej IBDiM PB/TB-1/22:2008 zgodnej z PN-88/B-06250  5% 

(m/m), 

- stopień mrozoodporności  F150, 

- odporność na ścieranie (wg PN-EN 1339) 18000/ 5000 mm
3
/mm

2
, 

- 4 uchwyty transportowe, 
- każda partia dostarczonych płyt powinna być bez pęknięć i ubytków betonu, o fakturze formy lub   

zatartej, 
- krawędzie powinny być równe i proste, 
-  płyty w momencie dostawy muszą posiadać pełną  wytrzymałość gwarantowaną, 
- Dostawca jest zobowiązany przedstawić w momencie składania oferty aktualną aprobatę/ocenę 
techniczna IBDiM, spełniającą wskazane wymogi.  

 
1.1.1. Ilość: 400 szt. 

 
1.1.2. Dostawa w miejsce wbudowania elementów przy trasie rurociągu WL. 

   Okolice szybu GG-1, miejscowość Kwielice 59-150.  
 

2. Dokumentacja techniczna: 
Projekt dróg technologicznych dla zadania budowy rurociągów wodnych Systemu Przesyłu Wody do 
transportu chłodu dla Systemu Klimatyzacji Centralnej w rejonie szybu GG1, 
nr projektu NME-655/PD- rysunek – „DROGA TECHNOLOGICZNA – PRZEKRÓJ” 
 
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 8 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: joanna.stafin@pebeka.com.pl 
 

 

3. Specyficzne wymagania realizacyjne: 
3.1. Termin dostawy po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Robót/ Kierownikiem Budowy.  
3.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prefabrykatów oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową. 
 

3.3. Dostawa materiału wg Harmonogramu dostaw: 

L.p. 

 
DOSTAWA PŁYT 

PREFABRYKOWANYCH 
 

TERMIN 
DOSTAWY 

 

1. Dostawa płyt - 36 szt. 05.09.2019 r. 

mailto:iwona.slowik@pebeka.com.pl
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2. Dostawa płyt - 36 szt. 10.09.2019 r. 

3. Dostawa płyt - 36 szt. 12.09.2019 r. 

4. Dostawa płyt - 36 szt. 17.09.2019 r. 

5. Dostawa płyt - 36 szt. 19.09.2019 r. 

6. Dostawa płyt - 36 szt. 24.09.2019 r. 

7. Dostawa płyt - 36 szt. 26.09.2019 r. 

8. Dostawa płyt - 36 szt. 01.10.2019 r. 

9. Dostawa płyt - 36 szt. 03.10.2019 r. 

10. Dostawa płyt - 36 szt. 08.10.2019 r. 

11. Dostawa płyt - 40 szt. 10.10.2019 r. 

  
3.4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć każdą partię towaru wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów.  
3.5. Z czynności odbioru danej partii towaru sporządzany będzie Protokół stanu zaawansowania dostaw 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, które zawierać będą ustalenia dokonane w 
toku odbioru, ewentualne wady, usterki oraz terminy ich usunięcia.  

3.6. Jeżeli w trakcie czynności odbioru stwierdzone zostaną wady towaru lub brak będzie wymaganego 
dokumentu Zamawiający  ma prawo odmówić odbioru do czasu ich usunięcia/uzupełnienia dostawy 
o wymagane dokumenty, a Wykonawca nie ma prawa wystawić faktury. 

3.7. Termin usunięcia wad, usterek lub braków wyszczególnionych w Protokole stanu zaawansowania 
dostaw Strony ustalają na okres nie dłuższy niż 3 dni robocze.  

3.8. Jeżeli przyczyną uszkodzenia towaru w czasie transportu było wadliwe ułożenie płyt, 
odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

3.9. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy przechodzi na 
Wykonawcę z chwilą wydania towaru, potwierdzonego podpisanym przez Strony Protokołem stanu 
zaawansowania dostaw.  
 

4. Terminy realizacji: 
4.1. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 11.10.2019 r. 
4.2. Termin dostaw wg Harmonogramu dostaw. 
4.3. Dostawa w dni robocze, w godzinach 7:00-12:00. 
 

5. Dokumenty wymagane przy odbiorze: 

5.1. Deklaracja właściwości użytkowych 

5.2. Aprobata/ocena techniczna IBDiM 

 
6. Miejsce realizacji: 

Budowa rurociągów wodnych Systemu Przesyłu Wody do transportu chłodu dla Systemu Klimatyzacji 
Centralnej w rejonie szybu GG-1. Okolice szybu GG-1,  
59-150 Kwielice.  
Wymagana wizja lokalna.  

 
7. Postanowienia umowne: 

7.1. Wszelkie materiały, narzędzia i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy po stronie 
Wykonawcy.  

7.2. Ceny jednostkowe ryczałtowe muszą zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w 
tym koszty magazynowania płyt w okresie sezonowania: tj. od wykonania materiału do jego 
dostawy.  

 
8. Sposób przedstawienia oferty/rozliczenia: 

8.1. Ceny jednostkowe ryczałtowe zł/szt. za dostarczone prefabrykowane płyty drogowe rozliczane wg 
Protokołu stanu zaawansowania.  
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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 

danych:  

Przeprowadzenia postępowania 

przetargowego  

Uprawniony cel Przedsiębiorstwa Budowy 

Kopalń PeBeKa S.A. 

 

5) Moje dane osobowe będą ujawniane:  

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

ADO; 

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

Obszaru Gospodarczego.  

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

procesu zakupowego i dla potrzeb archiwizacji 

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

nieprawidłowe;  

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

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

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

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

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

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

Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych.  

Przyjmuje do wiadomości również, że:  

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

sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, w tym profilowania w przypadku, 

gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest: 

1) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych 

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

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

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

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

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

dyrektywy 95/46/WE 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  

 

______________________ 

              Wykonawca 

 

 

 

Wykaz wykonanych (minimum 1) dostaw będących przedmiotem zamówienia z ostatnich  
5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem Inwestora, wartości  
i zakresu zamówienia oraz daty i miejsca ich wykonania 

 

Dotyczy postępowania nr  PEBEKA/HZ/19/68915 pn.: 
 

„Prefabrykacja i dostawa płyt drogowych dla zadania: „Budowy rurociągów wodnych Systemu 
Przesyłu Wody do transportu chłodu dla Systemu Klimatyzacji Centralnej w rejonie szybu 

GG-1" 

 

Lp. Zamawiający 

/nazwa, adres i nr telefonu/ 

Rodzaj i zakres 
zamówienia 

Termin realizacji 

1 2 3 4 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

 

 

Powyższe potwierdzamy załączonymi referencjami, protokołami odbioru. 

 

 

 

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

                     data i podpis upoważnionego                                                                                                                             
        Przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 8 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.:   
 

Prefabrykacja i dostawa płyt drogowych dla zadania: „Budowy rurociągów wodnych 
Systemu Przesyłu Wody do transportu chłodu dla Systemu Klimatyzacji Centralnej 

w rejonie szybu GG-1" 

B.  W celu złożenia oferty konieczne jest udostępnienie Wykonawcy informacji, których 

treść stanowi informacje poufne oraz tajemnicę przedsiębiorstwa – w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U.03.153.1503 j.t.) – dalej łącznie nazywanych „Informacjami Poufnymi”, 

C. Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji udostępnianej Wykonawcy w celu 

złożenia oferty przysługują odpowiednio Zamawiającemu oraz autorowi 

dokumentacji. 

Wykonawca składa niniejszym Zamawiającemu oświadczenie o treści następującej: 

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego i gwarantuje Zamawiającemu 

zachowanie poufności wszelkich informacji powziętych w trakcie toczącego się 

postępowania oraz w trakcie ewentualnej realizacji przedmiotowego zadania.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do nienaruszania praw autorskich dokumentacji 

udostępnianej przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie stosowanie następujących zasad w zakresie 

postępowania z Informacjami Poufnymi: 

3.1.  Informacje, o których mowa wyżej mają charakter poufny, co dotyczy również 

treści prowadzonych przez Strony ewentualnych negocjacji na skutek złożenia 

przez Wykonawcę oferty na wykonanie przedmiotowego zadania, 
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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 

uczestniczącym w procesie składania lub przygotowywania oferty przez 

Wykonawcę albo w ewentualnych dalszych negocjacjach, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt. 6, 

3.4. Informacje Poufne mogą być wykorzystane jedynie dla celów związanych  

z przygotowaniem oferty, zawarciem  Umowy oraz jej realizacją, 

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

dokumentację projektową, 

3.6   Ochrona Informacji Poufnych oznacza również, że Wykonawca nie będzie 

udzielać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie żadnych informacji na temat 

toczących się negocjacji, ich treści oraz planów zawarcia Umowy, poza 

przypadkami, gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na takie 

działanie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż dostęp do Informacji Poufnych mu udostępnionych 

będą mieć jedynie pracownicy Wykonawcy lub inne osoby z nim współpracujące na 

mocy jakichkolwiek podstaw prawnych lub faktycznych, w tym niezależni konsultanci 

lub doradcy (dalej również nazywani łącznie „Współpracownikami”), i tylko w takim 

zakresie, jaki jest konieczny dla analizy i badania Informacji Poufnych pod kątem 

przygotowania oferty oraz zawarcia i realizacji Umowy. 

5. Pracownicy oraz Współpracownicy Wykonawcy muszą być poinformowani 

o poufnym charakterze Informacji oraz zobowiązani do zachowania ich poufności na 

zasadach określonych niniejszym oświadczeniem. W każdym przypadku naruszenia 

poufności Informacji przez Pracowników lub Współpracowników, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia. 

7. Obowiązek poufności w zakresie Informacji Poufnych pozostaje w mocy nawet 

wówczas, gdy nie zostanie złożona oferta lub oferta zostanie złożona, a Umowa nie 

zostanie zawarta. 

 

 

 

 

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

    (data, miejscowość)                         (podpis i pieczątka osoby uprawnionej  

                                 do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 

Instrukcja płatnicza 

 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.  

ul. M. Skłodowskiej – Curie 76  

59-301 Lubin  

 

Prosimy o dokonywanie płatności na naszą rzecz zgodnie z poniższą instrukcją płatniczą:  

(i) Bank:  

……………………………………………………………  

(nazwa banku)  

…………………………………………………………….  

(adres)  

……………………………………………………………  

(kraj)  

……………………………………………………………  

(kod Swift / BIC)  

(ii) Rachunek:  

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

(numer rachunku bankowego w formacie NRB dla kraju, IBAN dla Europy, kod banku i numer  

rachunku dla krajów poza Europą)  

 

Powyższa instrukcja odwołuje wszystkie poprzednie i obowiązuje do czasu przedstawienia 

kolejnej.  

 

 

……………………………………………………  

(podpis/y przedstawiciela/i kontrahenta)*  

* zgodnie z odpowiednim umocowaniem (KRS) lub posiadanym pełnomocnictwem  

 

 

 

 

 

 

 

  


