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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Południowy Koncern Węglowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie 

ul. Grunwaldzka 37 

43-600 Jaworzno 

Polska 

 

NIP:   632-18-80-539 

Regon:    240033634 

tel.:   +48 32  618 50 00 

fax.:   +48 32 615 08 62 lub +48 32 615 59 42 

Adres internetowy (URL)  http://www.pkwsa.pl/  

2. Definicje. 

 

Na potrzeby niniejszej SIWZ definiuje się:  

Inwestycja – zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa szybu „Grzegorz”, wentylacyjnego-
wdechowego, zjazdowo-materiałowego wraz z niezbędną infrastrukturą przynależną” 

Kierownik Zamawiającego – osoba lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania Zamawiającym,  
z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez Zamawiającego 

Usługi - wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub 
dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub 2b 
Ustawy p.z.p.  

Ustawa – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w dalszej części SIWZ zwana także 
Ustawą p.z.p. 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana do stosowania Ustawy p.z.p. – dla 
niniejszego postępowania przetargowego Południowy Koncern Węglowy Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Jaworznie 

 

3. Tryb udzielania zamówienia.  

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z przepisami Ustawy p.z.p. o wartości szacunkowej powyżej 400 000 euro zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 
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wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  (Dz. U. z 2011 r., nr 282, 
poz. 1649). 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy p.z.p. nie 
stanowią inaczej. 

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od 
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do 
upływu terminu składania ofert. Zamawiający udostępni na stronie internetowej wyciąg ze 
Studium Wykonalności projektu „Budowa szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury  
i wyrobiskami towarzyszącymi” w zakresie części technicznej. Ponadto Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej wyciąg z dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno 
– inżynierskiej otworu G8, mapę z lokalizacją planowanej Inwestycji oraz proponowaną 
przez Zamawiającego wersją zagospodarowania terenu szybu „Grzegorz” na okres 
budowy i na okres docelowy. 

4. Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych 
warunków zamówienia. Opłata, jakiej Zamawiający żąda za specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, pokrywa koszty jej druku oraz przekazania i wynosi 60,00 zł, 
które wnioskujący o przekazanie SIWZ Wykonawca wpłaca gotówką w kasie 
Zamawiającego lub przelewem na konto Zamawiającego 

                        Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 

5. SIWZ można pobrać w siedzibie Zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
(budynek Zarządu, Wydział Zamówień Publicznych - II piętro, pok. nr 27). 

  Zapłatę za SIWZ można uiścić: 

a) w kasie Zamawiającego - w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  
w godz. od 11:00 do 14:00, środa w godz. 7:30 do 10:00 i od 12:00 do 14:00; 

b) za zaliczeniem pocztowym wraz z kosztami przesyłki, po przesłaniu do Zamawiającego 
wniosku o przekazanie SIWZ, zawierającego: dane Wykonawcy niezbędne do 
przesłania SIWZ oraz wystawienia faktury, a także numer telefonu i numer faksu 
Wykonawcy. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest: 

Wybór wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej, budowlano – wykonawczej i 
technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie inwestycji „Budowa szybu 
„Grzegorz” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej. 

Kody CPV: 

71220000 - Usługi projektowania architektonicznego  
71400000 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego  
                                               i zagospodarowania terenu  
 
71320000-7                  -        Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w cz. III SIWZ. 
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5. Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna. 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej przy 
zastosowaniu aukcji elektronicznej. Zgodnie z art. 91a ust. 1 Ustawy p.z.p.  
Zamawiający przeprowadza aukcję, jeżeli złożono co najmniej 3 oferty 
niepodlegające odrzuceniu.  

4. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych:  

a. Udział w aukcji może wziąć wyłącznie Wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu i został zaproszony do udziału w aukcji.  

b. Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną  
na adres e-mail wskazany w ofercie pisemnej Wykonawcy.  

c. W celu wzięcia udziału w aukcji Wykonawca musi dysponować bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu oraz zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach 
publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi  
w zaproszeniu do udziału w aukcji.  

5. W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego Wykonawca powinien 
dysponować komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania 
techniczne: 

a. zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (dla 
wersji 9 włączyć widok zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej,  

b. system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit).  

 
Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej 
zamawiającego: http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/ w zakładce „Wymagania”.  

 
6. Do Aukcji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz 

Wykonawcy, których oferty pisemne zostały odrzucone.  
7. W czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie swoim loginem  

i hasłem zawartym w zaproszeniu do udziału w aukcji.  

 
Uwaga: Nie ma możliwości powtórzenia lub odtworzenia zaproszenia do udziału  
w aukcji, w tym loginu i hasła, które generuje i przesyła się Wykonawcom 
automatycznie poprzez system informatyczny obsługujący aukcję elektroniczną. 

  
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego Wykonawcy 

loginu i hasła osobom trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.  
9. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto 

oferty (waga 100%).  
10. Postąpienia w aukcji może składać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania 

Wykonawcy w aukcji, na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę, tj. imię, 
nazwisko i numer PESEL (maksymalnie 5 osób). Powyższe informacje są konieczne 
do wprowadzenia przez Zamawiającego niezbędnych danych do systemu 
informatycznego obsługującego aukcję elektroniczną, oraz do zweryfikowania przez 
w/w system osoby uprawnionej do składania postąpień w imieniu Wykonawcy.  

11. Jeśli uprawnienie wskazanej osoby do jednoosobowego reprezentowania 
Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, to należy stosowne 
pełnomocnictwo załączyć do oferty.  
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12. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem możliwości wzięcia 
udziału w aukcji elektronicznej, w przypadku nieprzekazania lub przekazania 
Zamawiającemu nieprawidłowych danych wymaganych dla udziału w aukcji 
elektronicznej, tj. adresu e-mail, imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby 
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w aukcji. 

 
13. Wykonawcy w czasie aukcji będą mogli składać postąpienia od całkowitej ceny oferty 

brutto wskazanej w Formularzu Oferty.  Wyliczenie ostatecznych cen brutto za 
poszczególne zadania wskazane w Formularzu Oferty zostanie dokonane  
w następujący sposób: 
 

a) wyliczony zostanie wskaźnik obniżenia łącznej ceny brutto wskazanej w Formularzu 
Oferty, który zostanie zaokrąglony zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania 
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Obliczenia wykonane zostaną  
wg wzoru:  
 

W1obn = C1baukcji / C1boferty, 

gdzie:  
W1 obn – wskaźnik obniżenia łącznej ceny brutto wskazanej w Formularzu Oferty, 
C1b aukcji – łączna cena brutto oferty uzyskana w wyniku aukcji elektronicznej,  
C1b oferty – łączna cena brutto wskazana w Formularzu Oferty. 

b) ostateczne ceny brutto za poszczególne zadania wskazane w Formularzu Oferty 
wyliczone zostaną poprzez obniżenie ceny brutto za dane zadanie wskazanej  
w Formularzu Oferty o wartość wskaźnika obniżenia W1 obn, przy czym ceny te 
zostaną zaokrąglone zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania do dwóch 
miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:  

  

C1 ost. = C1 oferty x W1obn  
gdzie:  
C1 ost. – ostateczna cena brutto za dane zadanie 
C1 oferty – cena brutto za dane zadanie wskazane w Formularzu Oferty 

 

Ceny wyliczone według opisanych powyżej zasad, zostaną uwzględnione w Umowie.  

 

6. Zamówienia uzupełniające. 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  

 

7. Informacja o ofercie wariantowej. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

8. Termin wykonania zamówienia. 
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Termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia będzie wykonywany do dnia 
zakończenia realizacji Inwestycji, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.  

Na przedmiot zamówienia składa się 7 (siedem) zadań wskazanych poniżej, które będą 
realizowane w następujących terminach: 

 

1. Zadanie 1 obejmujące wykonanie i przekazanie projektu podstawowego (Basic 
engineering) dla okresu docelowego oraz dla okresu głębienia szybu „Grzegorz”, 
wykonanie i przekazanie komputerowej wizualizacji 3D oraz wykonanie i przekazanie 
makiet – w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

2. Zadanie 2 obejmujące wykonanie otworu kontrolno - badawczego o głębokości 830m 
wraz z wykonaniem w niezbędnym zakresie i przekazaniem dokumentacji 
hydrogeologicznej i geologiczno – inżynierskiej – w terminie do 10 miesięcy od daty 
zawarcia umowy; 

3. Zadanie 3 obejmujące wykonanie i przekazanie pełnego zakresu dokumentacji 
budowlanej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi warunkującymi 
rozpoczęcie procesu budowlanego dla obiektów niezbędnych na okres głębienia 
szybu Grzegorz dla osiągnięcia docelowej głębokości i warunków gwarantujących 
przyszłą funkcjonalność wentylacyjno-wdechową, zjazdowo-materiałową – w terminie 
do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

4. Zadanie 4 obejmujące wykonanie i przekazanie pełnego zakresu dokumentacji 
wykonawczej, technicznej i technologicznej wraz z niezbędnymi decyzjami 
administracyjnymi warunkującymi prowadzenie procesu budowlanego i górniczego 
dla obiektów wymaganych  na okres głębienia szybu „Grzegorz” dla osiągnięcia 
docelowej głębokości i warunków gwarantujących przyszłą funkcjonalność 
wentylacyjno – wdechową,  zjazdowo – materiałową oraz wykonanie i przekazanie 
przedmiarów i kosztorysów robót – w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia 
umowy; 

5. Zadanie 5 obejmujące wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji budowlanej 
wraz z niezbędnymi decyzjami  administracyjnymi warunkującymi rozpoczęcie 
procesu budowlanego dla obiektów docelowych umożliwiających uzyskanie decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie szybu „Grzegorz” o funkcji wentylacyjno- wdechowej, 
zjazdowo – materiałowej – w terminie do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

6. Zadanie 6 obejmujące wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji 
wykonawczej, technicznej i technologicznej wraz z niezbędnymi opiniami i decyzjami 
dla wykonania obiektów docelowych umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie szybu  „Grzegorz” o funkcji wentylacyjno – wdechowej, zjazdowo – 
materiałowej, wykonanie i przekazanie przedmiarów i kosztorysów robót  – w terminie 
do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

7. Zadanie 7 obejmujące pełnienie nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia prac 
związanych z głębieniem i budową szybu „Grzegorz” - do czasu zakończenia 
realizacji Inwestycji i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie szybu 
„Grzegorz” o funkcji wentylacyjno – wdechowej, zjazdowo – materiałowej. Wykonanie 
i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej – w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. Przewidywany przez Zamawiającego okres realizacji 
Inwestycji w ramach przedmiotu zamówienia to lata 2016-2021. 

 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. warunek rozumiany, jako: 

a) wykonanie w okresie ostatnich 10 lat przed dniem upływu terminu składania 
ofert w niniejszym postępowaniu, co najmniej jednej dokumentacji obejmującej 
projekt dla głębienia lub pogłębienia szybu górniczego z powierzchni, wraz  
z przynależną technologicznie infrastrukturą powierzchniową, na podstawie której 
prowadzone było lub aktualnie jest prowadzone głębienie szybu oraz 

b) wykonanie w okresie ostatnich 10 lat przed dniem upływu terminu składania 
ofert w niniejszym postępowaniu, co najmniej jednej dokumentacji obejmującej 
przynajmniej projekt zbrojenia lub przezbrajania szybu, na podstawie, której 
prowadzone było lub aktualnie jest prowadzone zbrojenie lub przezbrajanie 
szybu. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie dokumentacji określonej w pkt 2) a) i b)  
w ramach jednego zadania. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będą ich łączna wiedza  
i doświadczenie.  

Zamawiający wskazuje ponadto, że usługa, o której mowa powyżej będzie 
uznana za wykonaną, jeżeli przed upływem terminu składania ofert przedmiot 
zamówienia został potwierdzony, jako należycie wykonany przez 
zamawiającego. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tzn. warunek rozumiany, jako posiadanie przez Wykonawcę 
do dyspozycji przy wykonywaniu zamówienia osób posiadających doświadczenie 
oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone. 
Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde z niżej wymienionych 
stanowisk: 

a) Projektant ds. branży architektonicznej – 2 osoby- wymagania: 
 

 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej; 

 doświadczenie - udział w charakterze projektanta przy opracowaniu 
dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego, niezbędnej do 
uzyskania pozwolenia na budowę, dotyczącej inwestycji  
w górnictwie obejmującej obiekty budowlane zakładu górniczego  
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U.  
z 2002 nr 139, poz. 1169), na podstawie której zostało uzyskane 
pozwolenie na budowę; 
 

 
b) Projektant ds. branży konstrukcyjno – budowlanej – 2 osoby - wymagania: 

 

 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej; 

 doświadczenie - udział w charakterze projektanta przy opracowaniu 
dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego, niezbędnej do 
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uzyskania pozwolenia na budowę, dotyczącej inwestycji  
w górnictwie obejmującej obiekty budowlane zakładu górniczego 
związane z ruchem górniczego wyciągu szybowego, w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego  
w podziemnych zakładach górniczych (Dz U z 2002 nr 139,  
poz. 1169), na podstawie której zostało uzyskane pozwolenie na 
budowę; 
 

 
c) Projektant ds. branży instalacyjnej – 2 osoby - wymagania: 

 

 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

 doświadczenie - udział w charakterze projektanta przy opracowaniu 
dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego, niezbędnej do 
uzyskania pozwolenia na budowę, dotyczącej inwestycji  
w górnictwie obejmującej obiekty budowlane zakładu górniczego  
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz U  
z 2002 nr 139, poz. 1169), na podstawie której zostało uzyskane 
pozwolenie na budowę; 
 

 
d) Projektant ds. branży elektrycznej – 2 osoby - wymagania: 

 

 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 

 doświadczenie - udział w charakterze projektanta przy opracowaniu 
dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego, niezbędnej do 
uzyskania pozwolenia na budowę, dotyczącej inwestycji  
w górnictwie obejmującej obiekty budowlane zakładu górniczego  
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz U  
z 2002 nr 139, poz. 1169), na podstawie której zostało uzyskane 
pozwolenie na budowę; 
 

e) Projektant ds. branży górniczej – 2 osoby – wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne lub odpowiadające mu studia 
wyższe zagraniczne uznane w Polsce za równoważne; 

 uprawnienia rzeczoznawcy z zakresie doboru obudowy szybów  
i wlotów do szybów – co najmniej 1 osoba; 

 doświadczenie – udział w charakterze projektanta przy opracowaniu 
co najmniej jednego projektu obejmującego obudowę szybu  
i obudowę wlotów szybowych; 
 

f) Projektant ds. branży konstrukcyjno – mechanicznej  – 2 osoby – wymagania: 
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 wykształcenie wyższe techniczne lub odpowiadające mu studia 
wyższe zagraniczne uznane w Polsce za równoważne; 

 doświadczenie - udział w charakterze projektanta przy opracowaniu co 
najmniej jednego projektu obejmującego zbrojenie szybu i jego 
wyposażenie; 
 

g) Projektant ds. branży instalacji mrożeniowych - 1 osoba – wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne lub odpowiadające mu studia 
wyższe zagraniczne uznane w Polsce za równoważne; 

 doświadczenie - udział w charakterze projektanta przy opracowaniu co 
najmniej jednego projektu obejmującego instalację mrożeniową 
górotworu. 
 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania przez Wykonawcę jednej 
osoby na więcej niż jedno z ww. stanowisk. 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców  
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał 
techniczny i kadrowy.  

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn. warunek rozumiany jako uzyskanie w okresie 
ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, średniorocznego przychodu netto w kwocie nie niższej niż 
5 000 000,00 zł 

 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna  
i finansowa). 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
polegający na zasobach innego podmiotu w trybie art. 26 ust. 2 b Ustawy p.z.p. 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. Z dokumentów przedkładanych 
celem udowodnienia, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innego podmiotu 
winien wynikać rodzaj, zakres udostępnianego zasobu, sposób jego wykorzystania przez 
Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia. 

3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń  
i dokumentów.  

4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niż PLN, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: 
http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji 
kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie 
znajdzie kurs ostatnio ogłoszony zgodnie z Uchwałą Nr 51/2002 Zarządu Narodowego 
Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania 

http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html
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bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. 
Nr 2, poz. 3, z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35, z 2011 r. Nr 11, poz. 12 i Nr 12,  
poz. 13 oraz z 2012 r. poz. 7). 

Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 
finansowych. 

 
 

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają 
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 Ustawy p.z.p. 

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 9 IDW oraz w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy p.z.p. stosownie 
do treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) (dalej jako: 
„Rozporządzenie”) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do przedłożenia 
następujących dokumentów:  

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu w trybie art. 
22 ust. 1 Ustawy p.z.p., sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców Zamawiający 
dopuszcza, aby oświadczenie zostało podpisane przez Pełnomocnika 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 

2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w niniejszym 
postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy p.z.p., 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie musi być złożone przez 
każdego z nich osobno); 

3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się  
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
odpowiedni dokument musi być złożony przez każdego z nich); 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
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niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców odpowiednie 
dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich); 

5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców odpowiednie 
dokumenty muszą być złożone przez  każdego z nich); 

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4 - 8 Ustawy p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się  
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
informacja musi być złożona dla każdego z nich); 

 

 

UWAGA: 

Zgodnie z brzmieniem §3 ust. 3 Rozporządzenia, jeżeli, w przypadku wykonawcy 
mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 5-8, Ustawy p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy p.z.p., 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym 
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

 

7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 Ustawy p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców informacja musi 
być złożona dla każdego z nich); 

8) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5 Ustawy p.z.p. sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7  
do IDW albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do IDW; 

9) wykazu wykonanych usług na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa  
w pkt 9.1.2), sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW wraz  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
należycie; 

 

UWAGA: 

Zgodnie z brzmieniem §1 ust. 2 Rozporządzenia dowodami, o których mowa w pkt 10.1.9 
powyżej są: 
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1) poświadczenie 
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 
w pkt 1) powyżej. 
 

 

10) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zawierającego 
informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje na temat podstawy 
dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 5 do IDW; 

11) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia, sporządzonego wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6 do IDW; 

12) rachunku zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe w skład którego wchodzi 
rachunek zysków i strat Wykonawcy podlega badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinii o badanym sprawozdaniu, a w 
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania  
i należności - za każdy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za każdy rok obrotowy w tym okresie. W sytuacji, gdy 
sprawozdanie finansowe Wykonawcy nie podlega badaniu, Wykonawca składa 
stosowne oświadczenie w tym przedmiocie – sporządzone wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 10 do IDW. 

 

 

UWAGA: 

Zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy p.z.p., jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie 
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej 
wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który  
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 
warunku. 

 

2. Stosownie do treści Rozporządzenia: 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.1.3), 
10.1.4), 10.1.5) i 10.1.7)  IDW, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 
10.1.6), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,  
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy p.z.p.; 
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3) dokumenty, o których mowa w 10.2.1)a), 10.2.1)c) oraz 10.2.2) powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4) dokument, o którym mowa w 10.2.1)b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 10.2.1) 
oraz 10.2.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Wymogi dotyczące ważności dokumentów – określone w 10.2.3) oraz 
10.2.4) stosuje się odpowiednio; 

6) dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.  

7) jeżeli składane dokumenty są sporządzone w języku obcym Wykonawca przedkłada 
je wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Pełnomocnictwa powinny być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

4. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy 
niezbędnych zasobów powinno być przedłożone w oryginale. 

 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie 
zamówienia.  

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani  
w dalszej części niniejszego punktu „Wykonawcami”) powinni spełniać warunki udziału  
w postępowaniu zgodnie z pkt. 9 IDW oraz nie podlegać wykluczeniu oraz złożyć 
dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków i niepodleganie wykluczeniu, 
zgodnie z pkt. 10 IDW, przy czym, dla każdego z Wykonawców należy przedłożyć 
osobno dokumenty wymienione w punktach 10.1.2), 10.1.3), 10.1.4), 10.1.5), 10.1.6), 
10.1.7), 10.1.8). 

3. Potencjał techniczny i kadrowy oraz kwalifikacje i doświadczenie, a także sytuacja 
ekonomiczna i finansowa Wykonawców będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty 
ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać 
będą spełnianie danego warunku. 

4. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

5. Dokument lub dokumenty ustanawiające pełnomocnika powinny być załączone do oferty. 
Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie.  

6. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. 

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  
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8. Jeżeli oferta Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed podpisaniem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę 
wykonawców. Zaleca się, aby umowa zawierała co najmniej następujące postanowienia: 

1) określenie celu i przedmiotu umowy, 

2) wskazanie lidera do reprezentowania Wykonawców, 

3) oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz okres rękojmi, 

4) określenie wspólnej i solidarnej odpowiedzialności Wykonawców względem 
Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia oraz wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego  
z Wykonawców.  

9. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy zawartej pod warunkiem 
zawieszającym. 

 

12. Wadium. 

 

1. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

200 000,00 zł.   

2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub 
poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie 
z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer 
zamówienia nadany przez Zamawiającego,  

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub 
poręczeniem, 

d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 

e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia równy co najmniej okresowi związania 
ofertą, 
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f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy p.z.p., lub pełnomocnictw 
oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie  

lub Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

(i) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, lub 

(ii) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

(iii) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 

 

W tytule przelewu należy wskazać, że jest to wadium w postępowaniu o numerze 
30/2013/EEZP/AP. 

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu środków na rachunek Zamawiającego.  

 

2) W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna, kopię dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć 
przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy  
ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział 
Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00).  

4. Termin wniesienia wadium. 

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi 
przed upływem terminu składania ofert.  

2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy 
p.z.p. 

6. Utrata wadium. 

a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,  
w odpowiedzi na wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy 
p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie. 

b. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Część I SIWZ – Instrukcja dla wykonawców (IDW) - sprawa nr 30/2013/EEZP/AP  strona 19 

i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie;  

ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

 

13.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania nie później niż w dniu zawarcia umowy, jednakże przed jej podpisaniem. 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN. 

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994 

W tytule przelewu należy wskazać, że jest to zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o numerze 
30/2013/EEZP/AP 

4) Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna należy składać w Jaworznie 
przy ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej parter - pokój nr 6 Wydział 
Finansowy w godz. 7.00- 15.00) przed zawarciem umowy. 

5) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 
Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia.  
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6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

7) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich 
siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer 
zamówienia nadany przez Zamawiającego, 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub 
poręczeniem, 

d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 

e) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego. 

8) Wykonawca  zapewni, że zabezpieczenie będzie ważne i wykonalne w 100% do 
trzydziestu dni kalendarzowych po dniu wystawienia i zatwierdzenia ostatniego  
z protokołów odbioru. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie będzie ważne  
i wykonalne w 30% do piętnastu dni od upływu okresu rękojmi. 

9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny 
stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy p.z.p. 

10) Do zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie jej realizacji 
stosuje się art. 149 Ustawy p.z.p. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujący sposób: 

(a) 70% wartości zabezpieczenia wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

wystawienia i zatwierdzenia ostatniego z protokołów odbioru; 

(b) 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 dniu od dnia upływu 

okresu rękojmi. 

 

14. Zaliczka na poczet wykonania zamówienia. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania niniejszego 
zamówienia. 

 

15. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane 
z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. 
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Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

 

16. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące  
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
wystawione przez osoby do tego upoważnione.  

4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę  
w formie zgodnej z niniejszą IDW. 

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej 
oznaczenie nazwy Wykonawcy i jego siedziby. 

6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 
komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące  
w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają 
zwrotowi przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy p.z.p. 

 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie 
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

2) Wraz z ofertą należy przedłożyć kserokopię oferty w 1 egzemplarzu oraz kopię oferty 
wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością 
odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.  

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie  
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
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załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane 
przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane. Zamawiający prosi o niezałączanie do oferty 
stron z informacjami, które nie mają wpływu na jej ocenę jak np.: prospekty, foldery 
itp. 

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

6) Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących 
w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3. Zamawiający wymaga sporządzenia spisu treści oferty z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

1) Zamawiający wymaga, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) były oddzielone od pozostałej części 
oferty. 

2) Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNĄ OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać 
w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego 
oraz napis:  
 

„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu 
nieograniczonego pn. „Wykonanie  kompletnej dokumentacji projektowej, budowlano – 
wykonawczej i technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie inwestycji 
„Budowa szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej” – sprawa nr 
30/2013/EEZP/AP – do wglądu tylko przez komisję przetargową!” 

  
3) W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY 

PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie 
dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.  

 

17. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 

 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.  
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2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 17.1.1) lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt. 17.1.1). 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 
na tej stronie. 

2. Zmiany w treści SIWZ. 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.  

2) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania 
ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie internetowej. 

 

 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się  
z Wykonawcami. 

 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 
jest: 

Pan Andrzej Pająk 

Tel.: (0048) 32 618-54-31 od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo 
wolnymi od pracy) w godzinach 7:00 –15:00 

Faks: (0048) 32 615-08-62 od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo 
wolnymi od pracy) w godzinach 7:00 –15:00 

2. Dokumenty, oświadczenia i inne pisma przekazane Zamawiającemu przez 
Wykonawcę za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść 
dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie, tj. Zamawiający otrzymał oryginał dokumentu, 
oświadczenia lub innego pisma w terminie do 5 dni od dnia wysłania faksu.  

 

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 
(budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych)  w terminie: 
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do dnia  19 lipca 2013 roku do godz.  9:00 

czasu 
warszawskiego 

 

2. Ofertę należy złożyć w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisać w następujący sposób: 
nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 

„Wykonanie  kompletnej dokumentacji projektowej, budowlano – wykonawczej i technicznej 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie inwestycji „Budowa szybu „Grzegorz” wraz  

z budową infrastruktury powierzchniowej”,  

sprawa nr 30/2013/EEZP/AP Nie otwierać przed dniem …. godz. …. – otwarcie komisyjne!” 

 

20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku 
złożenia kilku zmian kopertę (paczkę) każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr .....”. 

3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37;  
43-600 Jaworzno (budynek Zarządu – I piętro – sala konferencyjna nr 8) 

 

W dniu  19 lipca 2013 roku o godz.  10:00  
czasu 
warszawskiego 

 

 

22. Tryb otwarcia ofert  

 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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2. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert następującej bezpośrednio po upływie terminu 
składania ofert, nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy 
"WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem 
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) informacje dotyczące ceny; 

4) informacje dotyczące terminu wykonania Zamówienia; 

5) informacje dotyczące okresu gwarancji; 

6) warunki płatności zawarte w ofercie. 

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 

przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 22.4.2). - 6). 

niniejszej IDW.  

 

23. Zwrot oferty bez otwierania. 

 

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 
składania ofert oraz zwraca ofertę bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia 
odwołania. 

 

24. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty 
wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym prze-
dłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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25. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową za realizację całości zadania będącego 
przedmiotem niniejszego postępowania. 

2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu 
zamówienia. 

3. Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku 
o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn.: Cena to wartość wyrażona 
w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 
towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z załącznikiem nr 1  
do IDW. 

5. Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały  
w części II niniejszej SIWZ – Wzór Umowy. 

 

26. Kryteria oceny ofert. 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  
z niniejszego postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: „ Cena oferty”. 

Znaczenie procentowe kryterium „Cena oferty” – 100%. 

Porównywaną ceną będzie cena brutto.  

3. Zasady oceny kryterium "Cena oferty” (C). 

W przypadku kryterium "Cena oferty " oferta otrzyma ilość punktów wynikającą  
z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • Max  (C) 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena oferty "; 

Cmin najniższa cena spośródofert niepodlegających odrzuceniu; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena 
oferty ". 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010971050
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4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który spełni warunki 
udziału w postępowaniu i przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia. 

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych, z tym zastrzeżeniem, że będzie to miało miejsce wyłacznie w przypadku, 
gdy Zamawiający nie będzie mógł przeprowadzic aukcji elektronicznej w celu wyłonienia 
najkorzystniejszej oferty. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy 
Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

 

27. Oferta z rażąco niską ceną. 

 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie  
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 
na podstawie odrębnych przepisów. 

 

28. Uzupełnienie oferty.  

 

1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do 
oceny ofert, potwierdzających spełnianie: 

1) warunków udziału w postępowaniu,  

2) przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego lub, 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i/lub dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub  konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

2. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane usługi wymagań 
określonych przez Zamawiajacego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania składania ofert. 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Część I SIWZ – Instrukcja dla wykonawców (IDW) - sprawa nr 30/2013/EEZP/AP  strona 28 

29. Tryb oceny ofert.  

 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

2) Zamawiający poprawi  w ofercie: 

a.  oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, któego oferta została poprawiona. 

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie  
z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p. 

 

30. Wykluczenie Wykonawcy. 

 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24 b ust. 3 Ustawy p.z.p. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

31. Odrzucenie oferty 

 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy p.z.p. 

2. Ponadto, Zamawiający odrzuca ofertę: 

1) Wykonawcy, który wezwany przez Zamawiającego nie złożył wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub  

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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32. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy p.z.p., po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 32.1.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.  

3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, odrębnym pismem zostanie wskazane 
miejsce i termin podpisania umowy. 

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

33. Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia.  

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 Ustawy p.z.p., w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

3. W związku z art. 144 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty. Kwestie 
dotyczące możliwości zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty zostały szczegółowo opisane w § 13 Wzoru Umowy, stanowiącego część II 
SIWZ.  

4. Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej 
podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów  
o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie 
informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.  
 
Jeśli Wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek 
zależnych składa stosowne oświadczenie, że nie wchodzi w skład żadnej Grupy 
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Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy 
Kapitałowej.  
 
Wykonawca składa listę jednostek zależnych lub oświadczenie według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego część II SIWZ.  
 
Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia  
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się 
wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem 
wadium na podstawie art. 46 ust. 5 Ustawy p.z.p.  

 
5. Wymaga się, aby wykonawca zapoznał się z obowiązującymi u zamawiającego 

przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką 
Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie 
obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.” oraz zobowiązał się 
do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja 
firmy określona w załączniku nr 9 do IDW).  
 

Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane zostały w części II niniejszej SIWZ 
– Wzór Umowy.  

 

34. Unieważnienie postępowania  

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy p.z.p., zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert,  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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35. Środki ochrony prawnej. 

 

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  Ustawy p.z.p. przysługują wykonawcy a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Ustawy p.z.p. 

Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej oraz sposobu ich wnoszenia zostały 
uregulowane w Dziale VI Ustawy p.z.p. 

 

36. Sposób porozumiewania się Zamawiającego  
z Wykonawcami. 

 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/lub faksem. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, każda ze stron może żądać potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

 

37. Podwykonawstwo. 

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wszystkich tych części zakresu przedmiotu 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie 
niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty. 

 

38. Wykaz załączników do niniejszej IDW. 

 

Załącznikami do niniejszej IDW są: 

1. Załącznik nr 1  Wzór Formularza Oferty 

2. Załącznik nr 2  Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3  Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania 

4. Załącznik nr 4  Wzór wykazu wykonanych usług  

5. Załącznik nr 5  Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia wymienionych w  pkt 9.1.3) niniejszej IDW  

6. Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia  wymaganych uprawnień 

7. Załącznik nr 7 Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

8. Załącznik nr 8 Wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej 

9. Załącznik nr 9 Zintegrowana polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy 
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. 
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10. Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia Wykonawcy o tym, że sporządzane sprawozdanie 
finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

11. Załącznik nr 11 Wyciąg ze Studium Wykonalności projektu „Budowa szybu Grzegorz 
wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi” w zakresie części 
technicznej.  

12. Załącznik nr 12 Wyciąg z dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno – inżynierskiej 
otworu G8.  

13. Załącznik nr 13 Mapa z lokalizacją planowanej Inwestycji.  

14. Załącznik nr 14 Proponowana przez Zamawiającego wersja zagospodarowania terenu 
szybu „Grzegorz” na okres budowy. 

15. Załącznik nr 15 Proponowana przez Zamawiającego wersja zagospodarowania terenu 
szybu „Grzegorz” na okres docelowy. 
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Załącznik nr 1 

Wzór Formularza Oferty 

 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

PN. „WYKONANIE  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, BUDOWLANO – 
WYKONAWCZEJ I TECHNICZNEJ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO W 

ZAKRESIE INWESTYCJI „BUDOWA SZYBU „GRZEGORZ” WRAZ Z BUDOWĄ 
INFRASTRUKTURY POWIERZCHNIOWEJ” 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
30/2013/EEZP/AP 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Południowy Koncern Węglowy Spółka Akcyjna  

ul. Grunwaldzka 37 

43-600 Jaworzno 

Polska 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko   

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

 
Adres e-mail na potrzeby aukcji elektronicznej:  
 
…..........................................................................  
 

 

                                                 
1
 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Imię i nazwisko osoby uprawnionej (jednoosobowo) do reprezentowania Wykonawcy  
w aukcji elektronicznej: 

              

 

              

 

PESEL osoby uprawnionej (jednoosobowo) do reprezentowania Wykonawcy w aukcji 
elektronicznej:  

           

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ oraz ogłoszenia dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 
do SIWZ oraz jej zmian,  

3) zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 
do SIWZ oraz jej zmian za łączną cenę: 

Cena netto: ………………………………………………….zł (słownie:……………………………) 

Podatek Vat (23%)………………………………………….zł (słownie:……………………………) 

Cena brutto: ………………………………………..…….zł (słownie:……………………………), 

na którą składają się następujące kwoty: 

LP. ZADANIE Kwota netto  
(uzupełnia 
Wykonawca) 

Podatek 
VAT 

 

Kwota brutto 
(uzupełnia 
Wykonawca) 

Maksymalna 
wartość 
procentowa 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. wykonanie i przekazanie 
projektu podstawowego 
(Basic engineering) dla 
okresu docelowego oraz dla 
okresu głębienia szybu 
„Grzegorz”, wykonanie i 
przekazanie komputerowej 
wizualizacji 3D  

  23%  nie więcej 
niż 5% 
łącznej ceny  

2. wykonanie otworu kontrolno 
- badawczego o głębokości 
830m wraz z wykonaniem 
w niezbędnym zakresie i 
przekazaniem dokumentacji 
hydrogeologicznej i 
geologiczno – inżynierskiej, 
a także za przeniesienie 
praw autorskich 
majątkowych do 
przekazanych utworów, 
oraz wykonanie i 
przekazanie makiet 
architektonicznych, a także 
za przeniesienie praw 

 23%  nie więcej 
niż 30% 
łącznej ceny 
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autorskich majątkowych do 
przekazanych utworów 

3. wykonanie i przekazanie 
pełnego zakresu 
dokumentacji budowlanej 
wraz z niezbędnymi 
decyzjami 
administracyjnymi 
warunkującymi rozpoczęcie 
procesu budowlanego dla 
obiektów niezbędnych na 
okres głębienia szybu 
„Grzegorz” dla osiągnięcia 
docelowej głębokości i 
warunków gwarantujących 
przyszłą funkcjonalność 
wentylacyjno-wdechową, 
zjazdowo-materiałową oraz 
za przeniesienie praw 
autorskich majątkowych do 
przekazanych utworów 

 23%  nie więcej 
niż 14% 
łącznej ceny 

4. wykonanie i przekazanie 
pełnego zakresu 
dokumentacji wykonawczej, 
technicznej  i 
technologicznej wraz z  
niezbędnymi decyzjami  
administracyjnymi 
warunkującymi 
prowadzenie procesu 
budowlanego i górniczego 
dla obiektów wymaganych  
na okres głębienia szybu 
„Grzegorz” dla osiągnięcia 
docelowej głębokości i 
warunków gwarantujących 
przyszłą funkcjonalność 
wentylacyjno – wdechową,  
zjazdowo – materiałową, za 
wykonanie i przekazanie 
przedmiarów i kosztorysów 
robót oraz za przeniesienie 
praw autorskich 
majątkowych do 
przekazanych utworów 

 23%  nie więcej 
niż 14% 
łącznej ceny 

5. wykonanie i przekazanie 
kompletnej dokumentacji 
budowlanej wraz z 
niezbędnymi decyzjami  
administracyjnymi 
warunkującymi rozpoczęcie 
procesu budowlanego dla 
obiektów docelowych 
umożliwiających uzyskanie 

 23%  nie więcej 
niż 13% 
łącznej ceny 
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decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie szybu 
„Grzegorz” o funkcji 
wentylacyjno- wdechowej, 
zjazdowo – materiałowej 
oraz za przeniesienie praw 
autorskich majątkowych do 
przekazanych utworów 

6. wykonanie i przekazanie 
kompletnej dokumentacji 
wykonawczej, technicznej i 
technologicznej wraz z 
niezbędnymi opiniami i 
decyzjami dla wykonania 
obiektów docelowych 
umożliwiających uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie szybu 
„Grzegorz”  o funkcji 
wentylacyjno – wdechowej, 
zjazdowo – materiałowej, 
wykonanie i przekazanie 
przedmiarów i kosztorysów 
robót oraz za przeniesienie 
praw autorskich 
majątkowych do 
przekazanych utworów 

   nie więcej 
niż 14% 
łącznej ceny 

7. Pełnienie nadzoru 
autorskiego w okresie 
prowadzenia prac 
związanych z głębieniem i 
budową szybu „Grzegorz” 
do czasu zakończenia 
realizacji Inwestycji i 
uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie 
szybu „Grzegorz” o funkcji 
wentylacyjno – wdechowej, 
zjazdowo – materiałowej, 
wykonanie i przekazanie 
kompletnej dokumentacji 
powykonawczej oraz za 
przeniesienie praw 
autorskich majątkowych do 
przekazanych utworów 

 23%  nie mniej niż 
10% łącznej 
ceny 

 
Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania zmian w zamieszczonej powyżej tabeli  w 
zakresie zapisów zawartych w niej przez Zamawiającego. Jakakolwiek zmiana dokonana 
przez Wykonawcę w tym zakresie będzie traktowana jako niezgodność oferty z treścią 
SIWZ, a tym samym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
Ustawy. 
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4) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 
niniejszego zamówienia i jest ceną ryczałtową, 

5) przedmiot zamówienia będzie wykonywany do dnia zakończenia realizacji Inwestycji, 
jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r., z uwzględnieniem terminów 
realizacji poszczególnych siedmiu zadań składających się na przedmiot zamówienia, 
a wskazanych w pkt 8 IDW, 

6) termin związania niniejszą ofertą wynosi  60 dni, 

7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 
SIWZ, 

9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] /[jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

10) wadium należy zwrócić na rachunek o numerze: 

…………………………………………………………………….. 

(punkt ten wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w formie pieniężnej.  
W pozostałych przypadkach, Wykonawcy proszeni są o przekreślenie pustego pola), 

 

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 08 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759), [żadne z 
informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania],3 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

Od do 

1    

2    

3    

 

 

12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom]4:  

 

 

                                                 
2
 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  

3
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

4
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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l.p. Nazwa części zamówienia  

1  

2  

 

13) Oferta została złożona na [________]5 ponumerowanych stronach. 

5. Warunki płatności 

1) Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

2) Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

 

 

________________dnia _______                           
(miejscowość)        (data) 

                                                     __________________________ 
podpis Wykonawcy lub osoby  
upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

                                                 
5
 Wypełnia Wykonawca. 
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Załącznik nr 2 

Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
30/2013/EEZP/AP 

 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
budowlano – wykonawczej i technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie 
inwestycji „Budowa szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej” 
ogłoszonym przez Południowy Koncern Węglowy S.A. w imieniu6:  
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
oświadczam, że: 
 

1. Spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu, które zostały określone w 
Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. 
 

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 
przedmiotem zamówienia, w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania. 
 

3. Dysponuję odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w tym:7 
 

a) posiadam wymaganą wiedzę i doświadczenie 

b) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym  

c) dysponuję wymaganymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

d) znajduję się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

4. Polegam na zasobach innych podmiotów oraz będę dysponował następującymi 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia8: 

                                                 
6
 Wpisać firmę/nazwę Wykonawcy/Wykonawców 

7
 Jeżeli Wykonawca w którymś z zasobów (wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania 

zamówienia, zdolność finansowa) polega na zasobach innych podmiotów, należy przekreślić odpowiedni podpunkt, odnoszący 
się do zasobu udostępnianego przez inny podmiot oraz opatrzyć przekreślenie parafą reprezentanta Wykonawcy. W takim 
przypadku należy w odpowiedni sposób wypełnić punkt 4 niniejszego Oświadczenia. 
8
 W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, należy pozostawić nieprzekreślony ten podpunkt, który odnosi się do 

określonego zakresu polegania, a pozostałe przekreślić i opatrzyć wszystkie ewentualne przekreślenia parafą reprezentanta 
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a) wiedza i doświadczenie, 

b) potencjał techniczny, 

c) osoby zdolne do wykonania zamówienia 

d) zdolność finansowa 

 

 

5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca do oferty dołącza  
odpowiednie dokumenty w celu udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 
 

 

 

 

 
 ________________dnia _______                           
(miejscowość)        (data) 

                                                     __________________________ 
podpis Wykonawcy lub osoby  
upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
Wykonawcy. W przypadku braku polegania na zasobach innych podmiotów punkt 4 należy w całości przekreślić oraz opatrzyć 
przekreślenie parafą reprezentanta Wykonawcy. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

 
Część I SIWZ – Instrukcja dla wykonawców (IDW) - sprawa nr 30/2013/EEZP/AP  strona 41 

Załącznik nr 3 

Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
30/2013/EEZP/AP  

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
budowlano – wykonawczej i technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie 
inwestycji „Budowa szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej” 
ogłoszonym przez Południowy Koncern Węglowy S.A. w imieniu9:  
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
 
 ________________dnia _______                           
(miejscowość)        (data) 

                                                     __________________________ 
podpis Wykonawcy lub osoby  
upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

 

                                                 
9
 Wpisać firmę/nazwę Wykonawcy/Wykonawców 
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Załącznik nr 4 
Wzór wykazu wykonanych usług 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
30/2013/EEZP/AP  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
budowlano – wykonawczej i technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie 
inwestycji „Budowa szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej” 
ogłoszonym przez Południowy Koncern Węglowy S.A. w imieniu10:  
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia przedkładam:  
 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 
L.p. Zamawiający/ 

Odbiorca  
(pełna nazwa i 
adres) 

Wartość 
zamówienia 
brutto 
[PLN] 

 Opis usługi Okres realizacji 
Zamówienia 
(daty wykonania 
zamówienia – 
od dzień/miesiąc/rok 
do dzień/miesiąc/rok) 

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 

   

    
 
 
 
 

 

 
 
 ________________dnia _______                           
(miejscowość)        (data) 

                                                     __________________________ 
podpis Wykonawcy lub osoby  
upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

                                                 
10

 Wpisać firmę/nazwę Wykonawcy/Wykonawców 
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Załącznik nr 5 

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymienionych  

w  pkt 9.1.3) niniejszej IDW 

 

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

30/2013/EEZP/AP 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
budowlano – wykonawczej i technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie 
inwestycji „Budowa szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej” 
ogłoszonym przez Południowy Koncern Węglowy S.A. w imieniu11:  
 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
 

oświadczam, że zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

 

STANOWISKO 

i zakres czynności 

 

Imię i nazwisko 

kandydata na 

stanowisko 

 

 

 

Doświadczenie 

(opis zamówienia na 
potwierdzenie spełniania 
warunku udziału w 
postępowaniu określonego 
w pkt 9.1.3) IDW, w którym 
kandydat uczestniczył w 
charakterze projektanta) 

 

Wykształcenie 

 

 

Podstawa 

dysponowa

nia 

 

Projektant ds. branży 

architektonicznej 

 

 

 

 

   

 

Projektant ds. branży 

architektonicznej 

 

 

 

 

   

Projektant ds. branży 

konstrukcyjno – 

budowlanej 

 

 

 

 

   

 

Projektant ds. branży 

konstrukcyjno – 

 

 

   

                                                 
11

 Wpisać firmę/nazwę Wykonawcy/Wykonawców 
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budowlanej  

 
 

Projektant ds. branży 

Instalacyjnej 

 

    

 

Projektant ds. branży 

Instalacyjnej 

 

    

 

Projektant ds. branży 

elektrycznej 

 

    

 

Projektant ds. branży 

elektrycznej 

 

    

 

Projektant ds. branży 

górniczej 

 

    

 

Projektant ds. branży 

górniczej 

 

    

 

Projektant ds. branży 

konstrukcyjno – 

mechanicznej 

 

    

 

Projektant ds. branży 

konstrukcyjno – 

mechanicznej 

 

    

 

Projektant ds. branży 

instalacji 

mrożeniowych 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 ________________dnia _______                           
(miejscowość)        (data) 

                                                     __________________________ 
podpis Wykonawcy lub osoby  
upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 
 
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia wymaganych uprawnień 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O POSIADANIU PRZEZ OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  30/2013/EEZP/AP 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie  kompletnej dokumentacji projektowej, 
budowlano – wykonawczej i technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie 
inwestycji „Budowa szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej” 
ogłoszonym przez Południowy Koncern Węglowy S.A. w imieniu12:  
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia.  
 
 
 ________________dnia _______                           
(miejscowość)        (data) 

                                                     __________________________ 
podpis Wykonawcy lub osoby  
upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12

 Wpisać firmę/nazwę Wykonawcy/Wykonawców 
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Załącznik nr 7 
 
Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
 
 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
30/2013/EEZP/AP  

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
budowlano – wykonawczej i technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie 
inwestycji „Budowa szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej” 
ogłoszonym przez Południowy Koncern Węglowy S.A. w imieniu13:  
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
oświadczam, że Wykonawca …………….. należy do grupy kapitałowej, w skład której 
wchodzą również następujące podmioty:14 
 

l.p. Nazwa  Adres 

   

   

 
 
 
 
 
 
________________dnia _______                           
(miejscowość)        (data) 

                                                     __________________________ 
podpis Wykonawcy lub osoby  
upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13

 Wpisać firmę/nazwę Wykonawcy/Wykonawców 
14

 Wypełnia Wykonawca/Wykonawcy, którego/których dotyczy załącznik 
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Załącznik nr 8 
 
Wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej 
 
 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
30/2013/EEZP/AP  

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie  kompletnej dokumentacji projektowej, 
budowlano – wykonawczej i technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie 
inwestycji „Budowa szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej” 
ogłoszonym przez Południowy Koncern Węglowy S.A. w imieniu15:  
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
Oświadczam, że Wykonawca……………..  nie należy do grupy kapitałowej16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________dnia _______                           
(miejscowość)        (data) 

                                                     __________________________ 
podpis Wykonawcy lub osoby  
upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

                                                 
15

 Wpisać firmę/nazwę Wykonawcy/Wykonawców 
16

 Wypełnia Wykonawca/Wykonawcy, którego/których dotyczy załącznik 
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Załącznik nr 9 
 

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA, 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A. 
 

Misja Grupy: 
Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost 

wartości firmy 
 

Wizja Grupy: 
Należeć do grupy wiodących firm energetycznych w regionie 

 
Nadrzędny cel strategiczny: 

Ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy 
 

Cel główny: 
Zwiększenie wartości Grupy Tauron poprzez dostarczenie konkurencyjnego kosztowo paliwa 

dla Grupy oraz optymalizację wolumenu sprzedaży pozostałych produktów. 
 

Naszą polityką w zakresie jakości jest: 
dążenie do dostosowania poziomu produkcji węgla handlowego do potrzeb Grupy TAURON 
Polska Energia S.A.,  

rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działania 
inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki  
i technologii stosowanych w zakładach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.,  

zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wydajności procesów technologicznych, 
zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do 
uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta,  

rozwój systemu zarządzania kapitałem ludzkim i środkami produkcji zgodnie  
z najnowocześniejszymi trendami.  

 
Naszą polityką w zakresie środowiska jest: 

optymalizacja parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do 
rzek,  

minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,  

optymalizacja kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji 
przyjętych zadań w tym zakresie,  

zapobieganie zanieczyszczeniom.  

 
Naszą polityką w zakresie BHP jest: 

realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy 
pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,  

poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz 
wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia 
czynniki środowiska pracy,  

systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.  
 

Kadrę zarządzającą i kierującą zobowiązuje się także do: 
spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych  
i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz zawartych kontraktów,  

prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej 
firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko,  

podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników  
w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju 
osobowego pracowników poprzez szkolenia,  

zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,  

ciągłego doskonalenia Systemu.  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
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Załącznik nr 10 
 
Wzór oświadczenia dotyczącego braku obowiązku badania sprawozdania finansowego 
Wykonawcy przez biegłego rewidenta 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
30/2013/EEZP/AP  

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
budowlano – wykonawczej i technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie 
inwestycji „Budowa szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej” 
ogłoszonym przez Południowy Koncern Węglowy S.A. w imieniu17:  
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
Oświadczam, że sprawozdanie finansowe ww. Wykonawcy nie podlega obowiązkowi 
badania przez biegłego rewidenta.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________dnia _______                           
(miejscowość)        (data) 

                                                     __________________________ 
podpis Wykonawcy lub osoby  
upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

 
 
 

                                                 
17

 Wpisać firmę/nazwę Wykonawcy/Wykonawców 
18

 Wypełnia Wykonawca/Wykonawcy, którego/których dotyczy załącznik 


