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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323342-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Jaworzno: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską
do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

2013/S 187-323342

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37
Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Iwona Zubel
43-600 Jaworzno
POLSKA
Tel.:  +48 326185302
E-mail: iwona.zubel@pkwsa.pl
Faks:  +48 326150862
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pkwsa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego
SA z wykorzystaniem elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: ZG
SOBIESKI w Jaworznie

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323342-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:iwona.zubel@pkwsa.pl
www.pkwsa.pl
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ZG JANINA w Libiążu
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Zamówienie polegać będzie na świadczeniu usług sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych
Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie w zakresie usług: spycharkami, ładowarkami kołowymi,
koparko-ładowarkami, dźwigami samochodowymi, podnośnikami hydraulicznymi(zwyżki), koparką gąsienicową,
walcem drogowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45500000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
powyżej 400.000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Ładowarki kołowe - ZG Sobieski
1) Krótki opis:

Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla ZG Sobieski Południowego Koncernu Węglowego SA z
wykorzystaniem ładowarek kołowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45500000

3) Wielkość lub zakres:
powyżej 400.000 EUR

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Szczegółowe informacje na temat części zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.pkwsa.pl

Część nr: 2

www.pkwsa.pl
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Nazwa: Spycharki - ZG Sobieski
1) Krótki opis:

Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla ZG Sobieski Południowego Koncernu Węglowego SA z
wykorzystaniem spycharek.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45500000

3) Wielkość lub zakres:
powyżej 400.000 EUR

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Szczegółowe informacje na temat części zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.pkwsa.pl

Część nr: 3
Nazwa: Koparko-ładowarka kołowa - ZG Sobieski
1) Krótki opis:

Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla ZG Sobieski Południowego Koncernu Węglowego SA z
wykorzystaniem koparko-ładowarki kołowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45500000

3) Wielkość lub zakres:
poniżej 400.000 EUR

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Szczegółowe informacje na temat części zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.pkwsa.pl

Część nr: 4
Nazwa: Ładowarki kołowe - ZG JANINA
1) Krótki opis:

Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla ZG JANINA Południowego Koncernu Węglowego SA z
wykorzystaniem ładowarek kołowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45500000

3) Wielkość lub zakres:
powyżej 400.000 EUR

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Szczegółowe informacje na temat części zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.pkwsa.pl

Część nr: 5
Nazwa: Spycharki - ZG JANINA
1) Krótki opis:

Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla ZG JANINA Południowego Koncernu Węglowego SA z
wykorzystaniem spycharek.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45500000

3) Wielkość lub zakres:

www.pkwsa.pl
www.pkwsa.pl
www.pkwsa.pl
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powyżej 400.000 EUR

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Szczegółowe informacje na temat części zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.pkwsa.pl

Część nr: 6
Nazwa: Koparko-ładowarka ZG JANINA
1) Krótki opis:

Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla ZG JANINA Południowego Koncernu Węglowego SA z
wykorzystaniem koparko-ładowarki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45500000

3) Wielkość lub zakres:
poniżej 400.000 EUR.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Szczegółowe informacje na temat części zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.pkwsa.pl

Część nr: 7
Nazwa: Koparka gąsienicowa podsiębierna - ZG JANINA
1) Krótki opis:

Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla ZG JANINA Południowego Koncernu Węglowego SA z
wykorzystaniem koparki gąsienicowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45500000

3) Wielkość lub zakres:
poniżej 400.000 EUR

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Szczegółowe informacje na temat części zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.pkwsa.pl

Część nr: 8
Nazwa: Jednobębnowy walec wibracyjny z bębnem DP - ZG JANINA
1) Krótki opis:

Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla ZG JANINA Południowego Koncernu Węglowego SA z
wykorzystaniem jednobębnowego walca wibracyjnego z bębnem DP.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45500000

3) Wielkość lub zakres:
poniżej 400.000 EUR

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Szczegółowe informacje na temat części zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.pkwsa.pl

Część nr: 9
Nazwa: Dźwigi i samochody z podnośnikiem hydraulicznym - ZG Sobieski i ZG Janina
1) Krótki opis:

www.pkwsa.pl
www.pkwsa.pl
www.pkwsa.pl
www.pkwsa.pl
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Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego
SA z wykorzystaniem dźwigów i samochodów z podnośnikiem hydraulicznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45500000

3) Wielkość lub zakres:
poniżej 400.000 EUR

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Szczegółowe informacje na temat części zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.pkwsa.pl

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w
wysokości:
- dla części 1 zamówienia - 40.000,00 zł
- dla części 2 zamówienia- 30.000,00 zł
- dla części 3 zamówienia- 2.000,00 zł
- dla części 4 zamówienia- 30.000,00 zł
- dla części 5 zamówienia- 45.000,00 zł
- dla części 6 zamówienia- 2.000,00 zł
- dla części 7 zamówienia- 1.000,00 zł
- dla części 8 zamówienia- 1.000,00 zł
- dla części 9 zamówienia- 1.000,00 zł
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o
udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.Dokumenty określone w sekcji III.2.1 A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2.Oświadczenia określone w sekcji III.2.1 A, B, C, D, E składa odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

www.pkwsa.pl
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3.Wymaga się, aby w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do
oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
4.Dokumenty opisane w sekcji III.2.2 i III.2.3 Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić
warunki udziału w postępowaniu.
5.Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider
konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6.Umowa zawarta z grupą Wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy
Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: DOKUMENTY I
OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
A.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:
1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
2.Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
3.Aktualny odpis 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
4.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331
z późn. zm.), do której należy Wykonawca lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
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B.Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy 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, 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.
C.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
1.sekcji III.2.1 A. pkt 3, 4, 5, 7 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 lub 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.sekcji III.2.1.A. pkt 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.
D.Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.1.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.2.1C
ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
E.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1C. 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. Przepis sekcji III.2.1D stosuje się odpowiednio. Powyższy
dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ad. D w SIWZ)
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:
1) Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:
- dla części nr 1 zamówienia - 2 000 000 zł
- dla części nr 2 zamówienia - 1 500 000 zł
- dla części nr 3 zamówienia - 100 000 zł
- dla części nr 4 zamówienia - 1 500 000 zł
- dla części nr 5 zamówienia - 2 500 000 zł
- dla części nr 6 zamówienia - 100 000 zł
- dla części nr 7 zamówienia - 100 000 zł
- dla części nr 8 zamówienia - 50 000 zł
- dla części nr 9 zamówienia - 70 000 zł
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W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez
Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV –
wersja porównawcza.
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty:
Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o
rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie
warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej.
W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty
określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
określonego powyżej.
W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.
Wzór stosownego oświadczenia stanowi pkt 3 w załączniku nr 4 do SIWZ.
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) Wykonawca na dzień składania ofert oraz przez cały okres realizacji umowy będzie ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
nie mniejszą niż:
- dla części 1 zamówienia - 300 000,00 zł
- dla części 2 zamówienia- 200 000,00 zł
- dla części 3 zamówienia- 50 000,00 zł
- dla części 4 zamówienia- 250 000,00 zł
- dla części 5 zamówienia- 380 000,00 zł
- dla części 6 zamówienia- 50 000,00 zł
- dla części 7 zamówienia- 50 000,00 zł
- dla części 8 zamówienia- 50 000,00 zł
- dla części 9 zamówienia- 50 000,00 zł
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza załączenie
do oferty dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż
największa wymagana kwota (zgodnie z pkt 2) spośród części zamówienia, dla których Wykonawca składa
ofertę.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do
oferty:
- opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
nie mniejszą niż wyżej wymieniona kwota;
- oświadczenie o treści:
„Oświadczamy, że będziemy ubezpieczeni przez cały okres realizacji umowy na sumę nie mniejszą niż
wymagana dla części zamówienia na którą zostanie zawarta umowa
z Wykonawcą. W przypadku, gdy załączona do oferty polisa OC utraci ważność po upływie terminu składania
ofert, a przed dniem zawarcia umowy – dostarczymy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed
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zawarciem umowy najpóźniej w dniu jej zawierania – pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od zawarcia
umowy. Ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy –
pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych”
(Wzór oświadczenia w załączniku nr 4 do SIWZ)

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ad. B w SIWZ)
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy
i doświadczenia, jeżeli:
Wykaże się za okres trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należytą realizacją usług sprzętem specjalistycznym na łączną kwotę
brutto nie mniejszą niż :
- dla części nr 1 zamówienia - 2 000 000 zł
- dla części nr 2 zamówienia - 1 500 000 zł
- dla części nr 3 zamówienia - 100 000 zł
- dla części nr 4 zamówienia - 1 500 000 zł
- dla części nr 5 zamówienia - 2 500 000 zł
- dla części nr 6 zamówienia - 100 000 zł
- dla części nr 7 zamówienia - 100 000 zł
- dla części nr 8 zamówienia - 50 000 zł
- dla części nr 9 zamówienia - 70 000 zł
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość zamówień zrealizowanych przez
Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez
Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty:
- dokument w postaci wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych zamówień, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie
dotyczącym wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (odbiorców) oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
(Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 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.
Ad. C)
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:
1) dysponuje niżej wymienionym sprzętem specjalistycznym oraz osobami o odpowiednich kwalifikacjach w
ilości:
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a) dla części nr 1 zamówienia – sprzęt dla ZG Sobieski
- minimum 2 ładowarkami kołowymi o mocy netto wg SAE J1349/ISO 9249 pow. 162 kW (220 KM) i pojemności
geometrycznej łyżki wg SAE J1265
min. 3,4 m3 z wagą o następujących parametrach:
- zgodność z CE,
- dokładność ważenia do 2%,
- zakres ważenia od 0 do 4000 kg,
- zakres temperatury zewnętrznej warunkujących jej używanie od -30oC do +40oC,
- możliwość bieżącej kalibracji,
- możliwość sumowania załadowanych porcji ładunku,
- bez wymogu legalizacji,
- możliwość wykonania wydruku zważonego i załadowanego ładunku.
- minimum 2 ładowarkami kołowymi o mocy netto wg SAE J1349/ISO 9249 pow. 162 kW (220 KM) i pojemności
geometrycznej łyżki wg SAE J1265
min. 3,4 m3,
- co najmniej 12 operatorami ładowarek z uprawnieniami do obsługi ładowarki kołowej jednonaczyniowej
posiadających II klasę określoną w świadectwie (odpowiednio do pojemności łyżki obsługiwanego sprzętu),
zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. nr 118, poz. 1263),
b) dla części nr 2 zamówienia - sprzęt dla ZG Sobieski
- minimum 1 spycharką o mocy netto wg SAE J1349/ISO 9249 pow. 240 kW (326 KM) i pojemności lemiesza
wg SAE J1265 minimum 11,5 m3,
- minimum 1 spycharką o mocy netto wg SAE J1349/ISO 9249 pow. 162 kW (220 KM) i pojemności lemiesza
wg SAE J1265 minimum 8 m3
- co najmniej 3 operatorami spycharek z uprawnieniami do obsługi spycharki gąsienicowej posiadających I klasę
określoną w świadectwie (odpowiednio do mocy silnika obsługiwanego sprzętu) oraz 3 operatorami spycharek z
uprawnieniami do obsługi spycharki gąsienicowej posiadających II klasę określoną w świadectwie (odpowiednio
do mocy silnika obsługiwanego sprzętu), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września
2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263),
c) dla części nr 3 zamówienia - sprzęt dla ZG Sobieski
- minimum 1 koparko – ładowarką kołową o mocy min. 63 kW (86KM), pojemność naczynia koparki wg
SAE J1265 min. 0,16 - 0,25 m3, pojemność łyżki ładowarki wg SAE J1265 min. 1,0 m3 , wraz z operatorem
posiadającym III klasę określoną w świadectwie (odpowiednio do pojemności łyżek obsługiwanego sprzętu),
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263)
d) dla części nr 4 zamówienia - sprzęt dla ZG Janina
- minimum 2 ładowarkami kołowymi o mocy netto wg SAE J1349/ISO 9249 pow. 162 kW (220 KM) i pojemności
geometrycznej łyżki wg SAE J1265
min. 3,4 m3 z wagą o następujących parametrach:
- zgodność z CE,
- dokładność ważenia do 2%,
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- zakres ważenia od 0 do 4000 kg,
- zakres temperatury zewnętrznej warunkujących jej używanie od -30oC do +40oC,
- możliwość bieżącej kalibracji,
- możliwość sumowania załadowanych porcji ładunku,
- bez wymogu legalizacji,
- możliwość wykonania wydruku zważonego i załadowanego ładunku.
- minimum 1 ładowarką kołową o mocy netto wg SAE J1349/ISO 9249 pow. 162 kW (220 KM) i pojemności
geometrycznej łyżki wg SAE J1265
min. 3,4 m3,
- co najmniej 9 operatorami ładowarek z uprawnieniami do obsługi ładowarki kołowej jednonaczyniowej
posiadających II klasę określoną w świadectwie (odpowiednio do pojemności łyżki obsługiwanego sprzętu),
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263),
e) dla części nr 5 zamówienia - sprzęt dla ZG Janina
- minimum 3 spycharkami o mocy netto wg SAE J1349/ISO 9249 pow. 162 kW (220 KM) i pojemności lemiesza
wg SAE J1265 minimum 8 m3,
- minimum 1 spycharką o mocy netto wg SAE J1349/ISO 9249 pow. 130 kW (177 KM) i pojemności lemiesza
wg SAE J1265 pow. 5 m3 o szerokości gąsienic min 840 mm tzw. błotniak,
- co najmniej 12 operatorami spycharek z uprawnieniami do obsługi spycharki gąsienicowej posiadających
II klasę określoną w świadectwie (odpowiednio do mocy silnika obsługiwanego sprzętu), zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. nr 118, poz. 1263),
f) dla części nr 6 zamówienia - sprzęt dla ZG Janina
- minimum 1 koparko – ładowarką kołową o mocy min. 63 kW (86KM), pojemność naczynia koparki wg
SAE J1265 min. 0,16 - 0,25 m3, pojemność łyżki ładowarki wg SAE J1265 min. 1,0 m3 , wraz z operatorem
posiadającym III klasę określoną w świadectwie (odpowiednio do pojemności łyżek obsługiwanego sprzętu),
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263)
g) dla części nr 7 zamówienia - sprzęt dla ZG Janina
- minimum 1 koparką gąsienicową podsiębierną o mocy min. 142 kW (190 KM), nacisk na podłoże nie większy
niż 50,2 kPa, pojemność naczynia koparki wg SAE J1265 min. 1 m3 wraz z operatorem posiadającym
II klasę określoną w świadectwie (odpowiednio do pojemności łyżek obsługiwanego sprzętu), zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. nr 118, poz. 1263)
h) dla części nr 8 zamówienia - sprzęt dla ZG Janina
- minimum 1 jednobębnowy walec wibracyjny z bębnem DP o parametrach:
- moc min. 95 kW (130 KM),
- masa bębna min. 6 900 kg,
- statyczny nacisk liniowy min. 350 N/cm,
- siła zagęszczania 180 kN
- amplituda 0,9 mm
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- częstotliwość 35 Hz
wraz z operatorem z uprawnieniami odpowiedniej klasy zależnej od masy walca do jego obsługi.
i) dla części nr 9 zamówienia - sprzęt wspólny dla ZG Sobieski i ZG Janina
- minimum 1 dźwig 16 - 20 t wraz z operatorem o uprawnieniach umożliwiających jego obsługę.
- minimum 1 dźwig 25 - 35 t wraz z operatorem o uprawnieniach umożliwiających jego obsługę.
- minimum 1 samochód z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości podnoszenia od 15 do 18 m wraz z
operatorem o uprawnieniach umożliwiających jego obsługę.
- minimum 1 samochód z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości podnoszenia od 22 do 27 m wraz z
operatorem o uprawnieniach umożliwiających jego obsługę.
- minimum 1 samochód z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości podnoszenia powyżej 27 m wraz z
operatorem o uprawnieniach umożliwiających jego obsługę.
j) dla części zamówienia nr 1, 2, 4, 5, Zamawiający wymaga w czasie świadczenia usług, posiadania i
stosowania przez Wykonawcę elektronicznego systemu monitorowania pracy sprzętu oraz możliwość kontroli
przez Zamawiającego w czasie rzeczywistym identyfikacji, pozycji geograficznej poszczególnego sprzętu i
operatora.
Uwaga:
Dla części nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 zamówienia Zamawiający nie dopuszcza wykazania tych samych sprzętów do
wykonania przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:
a) dla części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wykaz jednostek sprzętu specjalistycznego
z określeniem wymaganych parametrów technicznych,
(Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3b do SIWZ)
b) dla części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wykaz osób z podaniem ich uprawnień do obsługi sprzętu oraz
dokumentami stwierdzającymi posiadanie wykazanych uprawnień.
(Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3c do SIWZ)
c) dla części 1, 2, 4, 5, oświadczenie o treści:
„Oświadczamy, że posiadamy elektroniczny system monitorowania pracy sprzętu oraz umożliwimy kontrolę w
czasie rzeczywistym identyfikacji, pozycji geograficznej poszczególnego sprzętu Zamawiającemu przez cały
okres realizacji umowy”.
(Wzór oświadczenia w załączniku nr 5 do SIWZ)
2) dysponuje sprzętem, w którym szyby kabin operatorów zostały zabezpieczone siatkami zabezpieczającymi
przed przypadkowym ich rozbiciem przez spadający urobek lub inne elementy. (Dotyczy części nr 1, 2, 4, 5
zamówienia)
Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:
„Oświadczamy że dysponujemy sprzętem, w którym szyby kabin operatorów zostały zabezpieczone siatkami
zabezpieczającymi przed przypadkowym ich rozbiciem przez spadający urobek lub inne elementy” (dotyczy
części nr 1, 2, 4 i 5 zamówienia)
(Wzór oświadczenia w załączniku nr 5 do SIWZ)

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Prawo
geologiczne i górnicze

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1.Zamawiający przewiduje zastosowanie
aukcji elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy Zamawiający
przeprowadza aukcję, jeżeli złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.
2.Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
2.1.Udział w aukcji może wziąć wyłącznie Wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i został
zaproszony do udziału w aukcji.
2.2.Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w
ofercie pisemnej Wykonawcy.
Ofertę pisemną Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku
nr 2 do SIWZ – „Formularz ofertowy”.
2.3.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.
2.4.W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego Wykonawca powinien dysponować
komputerem spełniającym co najmniej wymagania techniczne, które są dostępne na stronie internetowej: http//
eezp.pkwsa.pl/aukcje w zakładce "wymagania"
2.5.Do Aukcji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz Wykonawcy, których oferty
pisemne zostały odrzucone.
2.6.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.
2.7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego Wykonawcy loginu i hasła osobom
trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.
3.Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto oferty (waga 100%).
4.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.



Dz.U./S S187
26/09/2013
323342-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

14/16

26/09/2013 S187
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

14/16

5.Jeśli uprawnienie wskazanej osoby do jednoosobowego reprezentowania wykonawcy nie wynika z
dokumentów załączonych do oferty, to należy stosowne pełnomocnictwo załączyć do oferty.
6.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. adres e-mail, imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w aukcji.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
57/2013/EEZP/IZ

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 4.11.2013 -
14:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20 PLN
Warunki i sposób płatności: 1. SIWZ można pobrać w siedzibie Zamawiającego, 43-600 Jaworzno, ul.
Grunwaldzka 37 (budynek Zarządu- IIp. pok. nr 25, Wydział Zamówień Publicznych).
2. Zapłatę za SIWZ można uiścić:
a) w kasie zamawiającego w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 11:00 - 14:00, środa w
godz. 7:30-10:00 i 12:00-14:00
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 nr telefonu i nr faksu wykonawcy.
3. Ponadto SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej
www.pkwsa.pl

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.11.2013 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 5.11.2013 - 11:00
Miejscowość
Siedziba Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie ul. Grunwaldzka 37, sala konferencyjna -
budynek Zarządu, Ip. pok. nr 8.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

www.pkwsa.pl
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Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
A.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
B.posiadania wiedzy i doświadczenia;
C.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
D.sytuacji ekonomicznej i finansowej.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przez okres 12 miesięcy;
Przewidywany termin realizacji umowy od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.
POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY
ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ
Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w
języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy) wraz z wymaganymi
oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią 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.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy
art. 182 ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.9.2013


