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NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Południowy Koncern Węglowy S.A. 
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl  

Wydział Zamówień Publicznych: 
godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax  32 615 08 62,  tel. 32 618 52 02  

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00 
 
 
TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

Podstawa prawna:  
art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
 
PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA 

Nazwa nadana przez Zamawiającego: 
 
Wykonywanie przewozu w ęgla transportem kolejowym do wskazanych odbiorców w ęgla 

z Zakładów Górniczych Południowego Koncernu W ęglowego S.A.  
 
Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
kod CPV:  60200000-0  – „Usługi transportu kolejowego”. 
 
 
Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: 
Symbol PKWiU: 60.10.26.00 -10 – „Przewozy kolejowe węgla”. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
 
TERMIN WYKONANIA  UMOWY 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2011r.  
 
WYKAZ    ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Załącznik nr 1   –  Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2   –   FORMULARZ OFERTOWY (wzór). 

Załącznik nr 3   –   Wykaz usług (wzór).  

Załącznik nr 4   –   Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania (wzór). 

Załącznik nr 5   –   Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór). 

Załącznik nr 6   –   Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy  w Południowym Koncernie Węglowym S.A. 

Załącznik nr 7   –   Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór). 

Załącznik nr 8   –   Projekt UMOWY.  
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Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniŜsze warunki: 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE  
 
1.  Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliŜszego określenia 

o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo 
zamówień publicznych.  

2.  Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ. 

3.  Wykonawca złoŜy jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.: 

• oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz  

• kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD–ROM   
z moŜliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe 
Reader (pliki zapisane w formacie PDF) 

4.  Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ   
wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.  

5.  W razie rozbieŜności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty. 

6.  ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych przez 
danego Wykonawcę. 

7.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu. 

8.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców 
ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną  
w art. 23 ustawy. 

9.  JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający 
Ŝąda przedłoŜenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

10.  Zamawiający informuje, Ŝe umoŜliwi wgląd do jawnej części złoŜonych ofert  
w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny 
wniosek zainteresowanego. 

11.  Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem 
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zaleŜnych wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić 
będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o kaŜdej zmianie 
w składzie swojej Grupy Kapitałowej.  

Jeśli wykonawca nie naleŜy do Ŝadnej Grupy Kapitałowej lub nie posiada Ŝadnych jednostek 
zaleŜnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości - na Liście jednostek zaleŜnych składa stosowne oświadczenie. 

Niedostarczenie powyŜszej listy jednostek zaleŜnych lub stosownego oświadczenia  
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego na zawarcie umowy, będzie traktowane jako 
uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie 
zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.  
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II. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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, jeŜeli 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. 

 

Ad. A 

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeŜeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 
kolejowych przewozów towarowych na terytorium Unii Europejskiej, zgodnych z art. 43 ustawy o 
transporcie kolejowym. 

 

Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 
a) Licencji na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy wydane przez Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego lub licencje na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy wydane 
przez właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz  

b) Certyfikatu Bezpieczeństwa wydanego przez Prezesa UTK, zgodnie z art.18 ustawy  
o transporcie kolejowym.  

 

ad. B i C 

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeŜeli: 

1.  Wykonawca wykaŜe się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, naleŜytą realizacją 
usług w zakresie transportu kolejowego węgla lub innych paliw stałych wytwarzanych  
z węgla, których wartość brutto średnio w skali roku jest nie mniejsza niŜ: 30 000 000 zł,  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 
naleŜycie.  

Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

   Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych usług transportu kolejowego węgla lub innych paliw stałych wytwarzanych 
z węgla w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyŜszego warunku w zakresie 
wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
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2. Wykonawca dysponuje odpowiednią ilością wagonów węglarek czteroosiowych,  

lub/i wagonów samowyładowczych i odpowiednią ilością lokomotyw, gwarantującą 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia, co oznacza, Ŝe minimalna liczba wagonów  
i lokomotyw będących w dyspozycji Wykonawcy będzie nie mniejsza niŜ: 
• wagony typu Fa – min. 600 szt. 
• wagony typu Ea – min. 2 400 szt. 
• lokomotywy – min 100 szt. 
Wagony i lokomotywy, którymi dysponuje Wykonawca winny spełniać wymogi określone w 
art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym. 

 

  Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca     
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 
Wykaz urządzeń technicznych (wagonów i lokomotyw spełniających wymogi określone w 
art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym) dostępnych 
Wykonawcy celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 
zasobami.   

  Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iŜ 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 (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku  
nr 5 do SIWZ). 

 
ad. D 
 
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeŜeli: 

Wykonawca wykaŜe się  osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych,  
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości  
nie mniejszej niŜ: 200 000 000, 00 zł.  
Przychód naleŜy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna  
lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza. 

Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć 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  
w sekcji II lit. D. 

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – 
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŜności potwierdzające spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D. 

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego 
rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złoŜenia stosownego oświadczenia. 

JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŜe przedstawić inny 
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dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku. 

 
 
III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH  
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okoliczno ściach okre ślonych 
w art.24 ust. 1 oraz w art.24 ust. 2 pkt 1 i 3 usta wy.  

 

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 pkt. 1 i 3 
ustawy, Wykonawca dołączy do oferty: 

1. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).  

2. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ). 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesi ęcy  przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).  

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
Ŝe wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione  
nie wcześniej niŜ 3 miesi ące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca  
nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,  
lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu- wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesi ące 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 niŜ 6 miesi ęcy   
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 niŜ 6 miesi ęcy   
przed upływem terminu składania ofert. 

B. JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym,  
Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń 
– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
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właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

C. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,  
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu.  

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

2. w sekcji III.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.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesi ęcy  przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony  
nie wcześniej niŜ 3 miesi ące przed upływem terminu składania ofert. 

E.  JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C.  
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się 
odpowiednio. PowyŜszy dokument (oświadczenie) musi być złoŜony w formie oryginału 
wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

 
IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO ORAZ DOKUMENTY 

I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALE śY ZŁOśYĆ W OFERCIE, CELEM  
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH  WYMAGA Ń. 

 
1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złoŜył 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. NaleŜy wypełnić 
wszystkie pozycje formularza ofertowego i złoŜyć podpisy przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji 
elektronicznej na płycie CD-ROM z moŜliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub 
Microsoft Excel i/lub Adobe Reader. 

2. 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 wdroŜoną 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 6 do SIWZ). 

Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  
do oferty: 
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Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi  
i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,  
w związku z wdroŜoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (wzór oświadczenia przedstawiono w 
załączniku nr 7 do SIWZ). 
 

 
VI. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
 

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa kaŜdy uczestnik Konsorcjum  
lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E moŜe składać pełnomocnik konsorcjum 
lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie kaŜdy 
uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

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 II SIWZ 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. 

 

VII. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZ ĘŚCIOWYCH 
 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
 
 
VIII. OFERTY WARIANTOWE     
 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
 
 
 
IX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁ NIAJĄCYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 
 
X. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH  
 

Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego 
wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ). 
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XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
 
1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  
 

a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia  
w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.  

b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych 
obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku  
od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług  
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd 
w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki 
podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się 
poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy. 

e) JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 
ust.3a) ustawy). 

 
2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny o fert oraz wybór oferty 

najkorzystniejszej.  
 
2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym  kryterium, tj. „ceną brutto 

oferty” (waga 100%). 

2.2. Ocena punktowa kaŜdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona  
 wg wzoru: 
 

 
Oi = ( CBmin : CB bad ) x 100  

 
 
gdzie: 
Oi - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt] 
CBmin - najniŜsza cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu  [zł] 
CBbad - cena brutto oferty badanej [zł] 
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 
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3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 
3.1.  Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska 

największą ilość punktów Oi obliczoną według powyŜszego wzoru. 
3.2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a)  nie jest niezgodna z ustawą,  
b)  odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ, 
c)  została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.  

 
 
XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU  
 
1. Wadium  

1.1.  Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert 
wnieść wadium w wysokości:  500 000,00 zł. 

1.2.  Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 

a) w pieniądzu; 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, za poręczeniem pienięŜnym; 

c) w gwarancjach bankowych; 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b 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.). 

1.3.  Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przed upływem terminu składania ofert  
na konto Zamawiającego w banku: 

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994  
 
1.4.  Wadium w pozostałej akceptowalnej formie naleŜy złoŜyć przed upływem terminu 

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)  

1.5.  Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać 
numer swojego konta bankowego, na które naleŜy zwrócić wadium. 

1.6.  Za terminowe wniesienie wadium uwaŜa się: 

a) w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu  składania 
ofert, 

b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złoŜony w siedzibie 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

1.7.  Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2  
pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.8.  Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.  
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2. Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy  

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 
 

3. Opis sposobu przygotowania oferty  
 

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniŜszych zasad:  

3.1 Oferta musi być złoŜona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem 
niewaŜności.  

3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś 
dokumentu, kopia winna być poświadczona na kaŜdej zapisanej stronie dokumentu 
klauzulą „za zgodno ść z oryginałem”  przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie 
wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ. 

3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte  
lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty. 

3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiekolwiek teksty, znaki czy 
rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron. 

3.7 Do oferty naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane 
postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym 
co najmniej: liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty,  
na której dokument, oświadczenie się znajduje.  

3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez 
osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy. 

3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost 
z innych dokumentów załączonych do oferty. 

3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewn ętrzna) i opisze w następujący 
sposób: nazwa  i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie przewozu węgla transportem 
kolejowym do wskazanych odbiorców węgla z zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A”  -  sprawa nr  10/2011/EEZP/AW -  Nie otwierać przed dniem 
……………. godz. …………. – Otwarcie komisyjne!” (naleŜy wpisać datę i godzinę 
otwarcia ofert). 

3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

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

 „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu 
nieograniczonego na „Wykonywanie przewozu węgla transportem kolejowym do 
wskazanych odbiorców węgla z zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A”  -  sprawa nr  10/2011/EEZP/AW -  Do wglądu  tylko przez komisję 
przetargową!” 

3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY 
PRZEDSIĘBIORSTWA w powyŜszy sposób, Zamawiający uzna, Ŝe wszystkie 
dokumenty złoŜone w ofercie są w pełni jawne. 

3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez 
przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. 
Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz 
podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty. 

4. Miejsce i termin składania ofert  
 

Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek 
zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia  
5 kwietnia  2011 r.  do godz. 10:30. 
 
5. Opis sposobu porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz sposobu 

przekazywania o świadcze ń, wniosków, zawiadomie ń oraz informacji  
   
5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.  

5.2.  Informacje przekazane za pomocą telefaksu uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich 
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 
pisemnie, tj.  adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu. 

5.3   W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem,  
kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5.4 Wykonawca moŜe zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego   o wyjaśnienie 
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania.  

 Treść zapytań (bez ujawniania źródła  zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekaŜe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej,  
na której opublikował SIWZ. 

5.6   Zamawiający nie przewiduje moŜliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców,  
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

5.7.  Osobą upowaŜnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
        Agnieszka Wojkowska,  tel. 32 618 52 02;  fax: 32 615 08 62 
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6. Miejsce i termin otwarcia ofert  
 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 kwietnia  2011 r.  o godz. 111:30 w siedzibie Zamawiającego  
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 –  budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8. 
 
 
7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert  
 
7.1.  Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi 
Wykonawcom: 

a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
b) cenę oferty  
c) termin wykonania zamówienia, 
d) okres gwarancji, 
e) warunki płatności. 

7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny 
wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą: 

a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert, 
b) termin wykonania zamówienia, 
c) warunki płatności, 
d) okres gwarancji, 
e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7.5. W przypadku złoŜenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone  
na podstawie art. 89 ustawy. 

 
8. Omyłki w ofercie  
 
      Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 
 
9. Dopuszczalno ść zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 
 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający moŜe 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. KaŜda wprowadzona przez 
Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
będzie wiąŜąca dla Wykonawców. 

9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuŜy termin składania ofert w celu umoŜliwienia 
Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.  

9.3. O powyŜszych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, 
a takŜe zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej. 

9.4. Wszelkie moŜliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy. 
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10. Warunki płatno ści  
 
10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury  

10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10.3. Oryginał faktury naleŜy przesyłać na adres Zamawiającego:   
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37. 
 

11. Informacja dotycz ąca waluty, w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia mi ędzy 
Zamawiaj ącym a Wykonawc ą  

 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej  
tj. w złotych polskich [zł]. 
 

12.  Termin zwi ązania ofert ą 
 
12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

12.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania  
po  upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy) 

 

XII.    WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY  
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce 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 złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną 
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa  
w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  
o których mowa w punkcie 1.a), równieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, 
a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru. 

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaŜe ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

6. W przypadku, jeŜeli okaŜe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 
nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy (jeŜeli 
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było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę 
spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŜszą liczbę punktów. 

 
XIII. WARUNKI  UNIEWAśNIENIA  POSTĘPOWANIA 

 
Zamawiający uniewaŜni postępowanie, jeŜeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych 
przepisami art. 93 ust. 1 ustawy. 
 
XIV. PROJEKT UMOWY  
  
Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 
 
XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
 
1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub moŜe doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad 
udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy). 

2. Odwołanie powinno: 

a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  
z przepisami ustawy; 

b) określić Ŝądanie odwołującego; 

c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania; 

e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez 
zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

f) powiązanie powyŜszego z naruszeniem interesu odwołującego. 

3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy. 

4. 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. 

 
XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE  
 
Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy moŜliwość: 

1) zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

2) przedłuŜenia terminu obowiązywania umowy o 2 miesiące i zwiększenia masy przewozu  
do 20% - w przypadku braku moŜliwości rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia na przedmiotowe usługi na kolejny okres.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozu węgla kamiennego 

kolejowym transportem towarowym w komunikacji krajowej do wskazanych odbiorców węgla  
z Południowego Koncernu Węglowego S.A. Przewozy odbywać się będą z Zakładu Górniczego 
Janina w LibiąŜu oraz z Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie do wskazanego odbiorcy 
 - zgodnie z potrzebami Zamawiającego.  
Realizacja przewozu węgla odbywać się będzie na podstawie zamówień i harmonogramów 
dostaw. Zamawiający zobowiązany będzie do przyjmowania na bocznice wagonów zgodnie ze 
złoŜonymi zamówieniami, a Wykonawca zobowiązany będzie do podstawiania na bocznice 
pustych wagonów pod załadunek węgla, w ilości i rodzaju zgodnym ze złoŜonym zamówieniem, 
przed rozpoczęciem terminu określonego w zamówieniu na wagony.  
Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie cennika, na podstawie którego będzie 
realizował usługi przewozowe, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ. 
Wykonawca w ofercie poda cenę oferty brutto wyliczoną zgodnie z podanym wzorem 
z zastosowaniem cen jednostkowych wynikających z podanego w ofercie cennika. 
 
1. Dostawa w ęgla do odbiorców energetycznych 
Węgiel Zamawiającego będzie dostarczany do następujących przedsiębiorstw energetyki 
zawodowej: 
 

z Zakładu Górniczego Janina: 

Odbiorca Typ 
wagonu 

Ilość wagonów 
w składzie  

TonaŜ 
[t] 

PKE S.A. Elektrownia Łaziska Fa lub Ea 34 95 000 
PKE S.A. Elektrociepłownia Katowice Ea 34 65 000 
PKE S.A. Elektrownia Siersza Fa 34 105 000 
PKE S.A. Elektrownia Łagisza Ea 34 190 000 
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III Ea 34 lub 17 520 000 
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno II Fa 34 lub 17 60 000 
PKE S.A. ZEC Bielsko-Biała EC2 Fa 20 70 000 

 
z Zakładu Górniczego Sobieski: 

Odbiorca Typ 
wagonu 

Ilość wagonów 
w składzie  

TonaŜ 
[t] 

PKE S.A. Elektrownia Łaziska Fa lub Ea 30 190 000 
PKE S.A. Elektrociepłownia Katowice Ea 25 65 000 
PKE S.A. Elektrownia Siersza Fa 30 lub 17 50 000 
PKE S.A. Elektrownia Łagisza Ea 30 320 000 
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III Ea 17 755 000 
PKE S.A. Elektrownia Jaworzno II Fa 17 95 000 
Do przewozu dla odbiorców energetycznych przewidzianych jest łącznie ok. 2 580 000 ton  
węgla.  
Dostawy węgla do energetyki zawodowej realizowane będą przez Wykonawcę w oparciu 
o miesięczny harmonogram przewozów, który zawierać będzie wykaz odbiorców 
energetycznych oraz ilość węgla zaplanowanego do przewozu w danym miesiącu. Miesięczny 
harmonogram przekazany będzie Wykonawcy za pomocą faksu na 4 dni robocze przed 
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rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, w którym realizowane będą przewozy. 
W przypadku niepodstawienia przez Wykonawcę zamówionych wagonów na bocznicę 
Zamawiającego w ciągu 4 godzin licząc od czasu wyszczególnionego w zamówieniu, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie naliczenie opłaty w wysokości równej ilości 
niepodstawionych wagonów pomnoŜonej przez stawkę 30 zł/wagon. Wagony podstawione  
po czasie 4 godz. zaliczane będą do kolejnego zamówienia na wagony. 
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia zwolnienia z naliczania opłat za pobyt wagonów 
w dyspozycji odbiorców energetycznych na czas: 
- 18 godz. od podstawienia wagonu do dyspozycji  PKE S.A. Elektrownia Łaziska, 
- 12 godz. od podstawienia wagonu do dyspozycji  innych odbiorców energetycznych, 
oraz do zawieszania czasu pozostawania wagonów w dyspozycji od godz. 6.00 w sobotę 
i święta do godz. 6.00 dnia roboczego po dniu wolnym w przypadku, gdy odbiorca nie pracuje  
w te dni. W przypadku zamówionej pracy w soboty i dni świąteczne czas pozostawania 
wagonów w dyspozycji liczony będzie do czasu pracy bocznicy. 
W sytuacji przekroczenia czasu zwolnionego z opłat, Wykonawcy będzie przysługiwać prawo 
naliczania Zamawiającemu opłat za pobyt wagonów począwszy od pierwszej godziny pobytu 
wagonów w dyspozycji odbiorców enegetycznych. 
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia zwolnienia z naliczania opłat za pobyt wagonów 
w dyspozycji Zamawiającego, zamówionych pod przewóz do odbiorców energetycznych, na 
czas 12 godz. oraz do zawieszania czasu pozostawania wagonów w dyspozycji od godz. 6.00 
w sobotę i święta do godz. 6.00 dnia roboczego po dniu wolnym w przypadku, gdy Zamawiający 
nie pracuje w te dni.  
W przypadku zamówionej pracy w soboty i dni świąteczne czas pozostawania wagonów  
w dyspozycji liczony będzie do czasu pracy bocznicy. 
W sytuacji przekroczenia czasu zwolnionego z opłat, Wykonawcy będzie przysługiwać prawo 
naliczania Zamawiającemu opłat za pobyt wagonów począwszy od pierwszej godziny pobytu 
wagonów w dyspozycji. 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania węgla do odbiorców energetycznych w ciągu 
18 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości składów do przewozu. 

 

2. Dostawa w ęgla do odbiorców pozaenergetycznych 

Węgiel Zamawiającego będzie dostarczany równieŜ do odbiorców rozproszonych na terenie 
całej Polski. Transport węgla odbywał się będzie w pojedynczych wagonach, grupach 
wagonowych i zwartych składach – wg zamówień odbiorców. 
Przewidywana struktura przewozu do odbiorców pozaenergetycznych przedstawia się 
następująco: 
- przewozy w pojedynczych wagonach i grupach wagonowych: z ZG Janina    - ok. 110 000 ton 
                z ZG Sobieski - ok. 150 000 ton 
- przewozy w składach powyŜej 800 ton:           z ZG Janina    - ok. 150 000 ton 
                z ZG Sobieski - ok. 210 000 ton 
                 Razem: ok. 620 000 ton  
 
Wykaz stacji, do których realizowane będą wysyłki węgla Zamawiającego stanowi  
ącznik nr 1a do SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do przewozu do stacji zawartych w 
załączniku, węgla nadawanego w pojedynczych wagonach, grupach wagonowych i zwartych 
składach. Wykaz stacji będzie aktualizowany zgodnie z potrzebami Zamawiającego 
 i moŜliwościami przewozowymi Wykonawcy.  
W przypadku niepodstawienia przez Wykonawcę zamówionych wagonów pod skład min. 17-
wagonowy na bocznicę Zamawiającego w ciągu 4 godzin licząc od czasu wyszczególnionego w 
zamówieniu, Zamawiającemu przysługiwać będzie naliczenie opłaty w wysokości równej ilości 
niepodstawionych wagonów pomnoŜonej przez stawkę 30 zł/wagon. Wagony podstawione po 
czasie 4 godz. zaliczane będą do kolejnego zamówienia na wagony. 
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Załącznik nr 1  
Wykaz stacji  

1 Bielsko Biała Wschód 46 Katowice Zawodzie 

2 Bochnia 47 Kępno 

3 Brodnica 48 Kielce Herbskie 

4 Brzesko Okocim 49 Kluczbork 

5 Bydgoszcz Emilianowo 50 Kłobuck 

6 Bydgoszcz Główna 51 Kołobrzeg 

7 Bydgoszcz Wschód 52 Konin 

8 Chełm 53 Końskie 

9 Chojnice 54 Koszalin 

10 Chrzanów 55 Kościerzyna 

11 Ciechanów 56 Kraków Bonarka 

12 Czechowice Dziedzice 57 Kraków Główny Towarowy 

13 Częstochowa Stradom 58 Kraków Krzesławice 

14 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 59 Krosno 

15 Elbląg 60 Krosno Odrzańskie 

16 Ełk 61 Krzeszowice 

17 Gdańsk Nowy Port 62 KrzyŜ 

18 Gdańsk Port Północny 63 Kutno 

19 Gdynia Port 64 Kwidzyn 

20 GiŜycko 65 Legionowo 

21 Gliwice 66 Legnica 

22 Gliwice Łabędy 67 Leszno 

23 Głogów 68 Lubartów 

24 Gniezno 69 Lublin 

25 Gniezno Winiary 70 Lublin Tatary 

26 Gogolin 71 Lubliniec 

27 Goleniów 72 Łańcut 

28 Gorlice Zagórzany 73 Łapy 

29 Góra Śląska 74 ŁomŜa 

30 Grabowo 75 Łowicz Przedmieście 

31 Grodzisk Wielkopolski 76 Malbork 

32 Grudziądz 77 Mława 

33 Grudziądz Owczarki 78 Mogilno 

34 Hrubieszów Miasto 79 Morąg 

35 Iława Główna 80 Mrągowo 

36 Inowrocław 81 Mysłowice 

37 Jarocin 82 Myszków 

38 Jaroszowiec Olkuski 83 Namysłów 

39 Jasło 84 Nowa Sól 

40 Jelenia Góra 85 Nowa Wieś Wielka 

41 Jędrzejów 86 Nowy Dwór Mazowiecki 

42 Kalisz 87 Nowy Sącz 

43 Kamieniec Ząbkowicki 88 Nysa 

44 Katowice-Ligota 89 Oborniki Wielkopolskie 

45 Katowice Szopienice Północne 90 Olesno Śląskie 

91 Oleśnica 138 Słupca 

92 Olsztyn Główny 139 Słupsk 
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93 Olsztynek 140 Sokołów Podlaski 

94 Oława 141 Solec Kujawski 

95 Opalenica 142 Sosnowiec Dańdówka 

96 Opoczno 143 Spytkowice 

97 Opole Zachodnie 144 Stalowa Wola Rozwadów 

98 Ostrołęka 145 Stargard Szczeciński 

99 Ostrowiec Świętokrzyski 146 Starogard Gdański 

100 Ostróda 147 Strzelce Opolskie 

101 Ostrów Mazowiecka 148 Sucha Beskidzka 

102 Ostrów Wielkopolski 149 Suwałki 

103 Oświęcim 150 Swarzędz 

104 Pabianice 151 Szamotuły 

105 Pelplin 152 Szczebrzeszyn 

106 Piaski koło Kielc 153 Szczecin Dąbie 

107 Piekoszów 154 Szczecin Port Centralny 

108 Piła Główna 155 Szczecinek 

109 Piotrków Trybunalski 156 Środa Wielkopolska 

110 Pisz 157 Świebodzin 

111 Pleszew 158 Tarnowskie Góry 

112 Pludry 159 Tarnów 

113 Płock 160 Tczew 

114 Płońsk 161 Tomaszów Mazowiecki 

115 Poddębice 162 Toruń Wschodni 

116 Poznań Górczyn 163 Trzebinia 

117 Pruszków 164 Tychy 

118 Przeworsk 165 Ustrzyki Dolne 

119 Pszczyna 166 Wałbrzych Główny 

120 RaciąŜ 167 Warszawa Rembertów 

121 Racibórz 168 Wąbrzeźno 

122 Radom 169 Wąbrzeźno Miasto 

123 Radomsko 170 Wągrowiec 

124 Rawicz 171 Węgierska Górka 

125 Rybnik 172 Włocławek 

126 Rzepin 173 Wolsztyn 

127 Rzeszów Staroniwa 174 Wronki 

128 Sanok 175 Września 

129 Sędziszów 176 Wschowa 

130 Sędziszów Małopolski 177 Zamość 

131 Siedlce 178 Zawiercie 

132 Sieradz 179 Zduńska Wola Karsznice 

133 Sierpc 180 Zgierz 

134 SkarŜysko Kamienna 181 Zielona Góra 

135 Skawina 182 śagań 

136 Skierniewice 183 śary 

137 Skoczów 184 śywiec 
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Załącznik nr 2 
Ceny Umowne 

Tabela nr 1 
Cena netto przewozu [zł/t] 

Odległość 
w km do  przesyłki wagonowe min. 800 ton 

netto 
min. 1000 ton 

netto 
min. 1200 ton 

netto 
min. 1400 
ton netto 

min. 2300 ton 
netto 

30       

40       

50       

60       

70       

80       

90       

100       

110       

120       

130       

140       

150       

160       

170       

180       

190       

200       

210       

220       

230       

240       

250       

260       

270       

280       

290       

300       

310       

320       

330       

340       

350       

360       

370       

380       

390       

400       

420       

440       

460       
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480       

500       

520       

540       

560       

580       

600       

620       

640       

660       

680       

700       
 

 
 
Tabela nr 2 
 

Relacja 
Ilość 

wagonów  
[szt] 

Typ 
wagonów 

Cena netto 
[zł/t] 

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Łaziska 34 Fa   

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Łaziska 34 Ea  

ZG Janina - PKE S.A. Elektrociepłownia Katowice 34 Ea   

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Siersza 34 Fa  

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Łagisza 34 Ea  

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III 17 Ea  

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III 34 Ea  

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno II 17 Fa  

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno II 34 Fa  

ZG Janina - PKE S.A. ZEC Bielsko-Biała EC2 20 Fa  

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Łaziska 30 Fa  

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Łaziska 30 Ea  

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrociepłownia Katowice 25 Ea  

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Siersza 17 Fa  

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Siersza 30 Fa  

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Łagisza 30 Ea  

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III 17 Ea  

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno II 17 Fa  
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
……………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

     …………………., dnia …………. 
      (miejscowo ść) 

                                 
Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 
 
............................................................................................................................................ 
 
Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów: 
 
............................................................................................................................................ 
 
Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:  
 
NIP ......................................................... REGON ………….………………………… 
 
Nr konta bankowego.................................................................................................. 
 
telefon ...................................................  fax …………………………………… 
 
e-mail …………………………………………...................................................... 
 
Adres internetowy (URL) …………………...……………………………………… 
 
 
 
Zamawiaj ący:  Południowy Koncern W ęglowy SA  

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 
 
 
 

O F E R T A 
 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

(Sprawa 10/2011/EEZP/AW) na: 
 
 

Wykonywanie przewozu węgla transportem kolejowym do wskazanych 
odbiorców węgla z zakładów Górniczych  
Południowego Koncernu Węglowego S.A.
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I. CENA 
 
I.1. Odbiorcy pozaenergetyczni  
 

Pojedyncze wagony 800 t 1000 t 1200 t 1400 t 

Odległ.  
[km] TonaŜ 

[t] 

Stawka 
netto 
[zł/t] 

Cena 
netto 
[zł] 

TonaŜ 
[t] 

Stawka 
netto 
[zł/t] 

Cena 
netto 
[zł] 

TonaŜ 
[t] 

Stawka 
netto 
[zł/t] 

Cena 
netto 
[zł] 

TonaŜ 
[t] 

Stawka 
netto 
[zł/t] 

Cena 
netto 
[zł] 

TonaŜ 
[t] 

Stawka 
netto 
[zł/t] 

Cena 
netto 
[zł] 

Razem cena 
netto 
[zł] 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 

[%] 

Cena brutto  
[zł] 

1 2 3 4=kol 
2*kol. 3 

5 6 7=kol 
5*kol. 6 

8 9 10=kol 
8*kol. 9 

11 12 13=kol 
11*kol. 12 

14 15 16=kol 
14*kol. 15 

17=kol.(4+7+
10+13+16) 

18 19 

30 35 000     4 000     40 000     3 700     3 000         

40 30 000     4 000     45 000     2 500     3 000         

50 30 000     4 000     20 000     2 500     3 000         

90 10 000     800     10 000     0     0         

110 10 000     800     10 000     0     0         

120 10 000     800     10 000     2 500     0         

140 10 000     800     10 000     0     0         

150 10 000     800     10 000     0     0         

160 15 000     1 600     15 000     2 500     0         

180 15 000     1 600     15 000     0     0         

190 15 000     800     15 000     0     0         

200 15 000     800     15 000     0     0         

260 10 000     800     10 000     0     0         

270 10 000     800     10 000     0     0         

280 10 000     800     15 000     2 500     0         

300 7 000     800     10 000     0     0         

310 6 000     800     10 000     0     0         

580 6 000     0     20 000     0     0         

620 6 000     0     20 000     0     0         

Razem 260 000     24 800     310 000     16 200     9 000         

                   



Sprawa nr 10/2011/EEZP/AW  -    „Wykonywanie przewozu węgla transportem kolejowym do wskazanych odbiorców węgla z zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego 
S.A”. 

Strona 24 
 

II.2.  Odbiorcy energetyczni   

Relacja 
Ilość wagonów  

[szt] 
/ typ wagonów 

Stawka netto 
[zł/t] 

TonaŜ 
[t] 

Cena netto 
[zł] 

Stawka podatku 
VAT 

zastosowana do 
obliczenia ceny 

brutto 
[%] 

Cena brutto 
[zł] 

1 2 3 4 5=kol.3* kol.4 6 7 

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Łaziska 34 / Fa   95 000       

ZG Janina - PKE S.A. Elektrociepłownia 
Katowice 

34 / Ea   65 000       

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Siersza 34 / Fa   105 000       

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Łagisza 34 / Ea   190 000       

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III 34 / Ea   520 000       

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno II 34 / Fa   60 000       

ZG Janina - PKE S.A. ZEC Bielsko-Biała EC2 20 / Fa   70 000       

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Łaziska 30 / Fa   190 000       

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrociepłownia 
Katowice 25 / Ea   65 000       

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Siersza 17 / Fa   50 000       

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Łagisza 30 / Ea   320 000       

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III 17 / Ea   755 000       

ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno II 17 / Fa   95 000       

      Razem 2 580 000       

                 

III.3. Razem odbiorcy pozaenergetyczni i energetyczni - cena brutto: …………………………………… zł 
 
Cena brutto oferty (słownie złotych):  
 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
 

Uwaga: 

W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
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II.    TERMIN REALIZACJI UMOWY: 
 
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2011r.  
 
 
III.   WARUNKI   PŁATNOŚCI: 

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
 
 

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  
do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                         
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  

Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /* 

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty  
do koperty wewnętrznej:  

…………………………………………………………………….……/* 

…………………………………………………………………….……/*  

*/ niepotrzebne skre ślić, a niezbędne dane uzupełni ć 

 
 
 

5. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie ………………………………… złotych zostało 

wniesione w dniu ………………… w formie …..…………………..…………………… 

 
 
 
 
 
 

……….……………….…………………………….. 
                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 



Sprawa nr 10/2011/EEZP/AW  -    „Wykonywanie przewozu węgla transportem kolejowym do wskazanych odbiorców 
węgla z zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A”. 

Strona 26 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ  

(wzór) 
……………………………………….. 
               (nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
              (miejscowość) 

 
WYKAZ    USŁUG  

 
w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wykonywanie przewozu węgla transportem kolejowym do 
wskazanych odbiorców węgla z zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”-  sprawa nr  10/2011/EEZP/AW. 

 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Warto ść 
brutto  

zamówienia 
 

 [zł] 

Termin/*  
realizacji 

 
 [od dzień/miesiąc/rok   
do dzień/miesiąc/rok] 

Odbiorca 
 

[pełna nazwa i adres 
zamawiającego 

będącego stroną 
umowy] 

Nr załącznika/** 
do Wykazu usług 

w postaci dokumentu 
potwierdzającego 

naleŜyte wykonanie 
lub wykonywanie 

zamówienia 
 [np. referencje] 

1 2 3 4 5 6 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
/*     -  wykazany termin realizacji musi zawiera ć się w okresie wskazanym w sekcji II.B. SIWZ. 
 /**  -   dla ka Ŝdej pozycji Wykazu usług nale Ŝy przedło Ŝyć dokument potwierdzaj ący nale Ŝyte 

wykonanie lub wykonywanie zamówienia.   
 

 
 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
 

 
 (wzór) 

……………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
              (miejscowość) 

 
OŚWIADCZENIA    WYKONAWCY 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
 
 

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wykonywanie przewozu węgla transportem 
kolejowym do wskazanych odbiorców węgla z zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa  
nr  10/2011/EEZP/AW. 

 
 
 
 
1. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1  

pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
2. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  

pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
3. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. (dotyczy tylko Wykonawcy b ędącego osob ą fizyczn ą,  
a gdy nie dotyczy - nale Ŝy skre ślić cały pkt 3)  
 
 
 
 
 

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

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
 

(wzór) 
……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
……………………, dnia……………… 

              (miejscowość) 
 

OŚWIADCZENIA    WYKONAWCY 
dotyczące zdolności technicznej  

 
w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Wykonywanie przewozu węgla transportem kolejowym do 
wskazanych odbiorców węgla z zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”  -  sprawa nr  10/2011/EEZP/AW. 

 
1. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 

podwykonawców /* 

lub 

Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizowa ć z udziałem   podwykonawców / * 

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/* 

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

................................................................................................................................................ 
       */ niepotrzebne skre ślić, a niezb ędne dane uzupełni ć 

 

2. Oświadczamy, Ŝe nie będziemy  polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale  
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /* 

lub 

Oświadczamy, Ŝe będziemy  polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.  

W związku z powyŜszym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:  

……………………………………………………………………………………..………  
(naleŜy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie) 

 
……………………………………………………………………………………..……… 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr ………. do oferty. /* 

 /* niepotrzebne skre ślić, a niezb ędne dane uzupełni ć 

 

 
 
 
 

…………..……………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  
 

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKO ŚCI, ŚRODOWISKA,  

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A. 

Misj ą Południowego Koncernu W ęglowego S.A. jest wzrost warto ści firmy poprzez pozyskiwanie nowych 

zasobów w ęgla kamiennego oraz ich efektywn ą eksploatacj ę prowadzon ą w sposób przyjazny  

dla otoczenia 

Naszą polityką w zakresie jakości jest: 

• rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji  i działania 

inwestycyjne ze szczególnym   uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii 

stosowanych  w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

• wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów 

produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta 

• rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do 

wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania 

                                                     

Naszą polityką w zakresie środowiska jest: 

• minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych 

• utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek 

• zapobieganie zanieczyszczeniom 

 

                                                        Naszą polityką w zakresie BHP jest: 

• realizacja i doskonalenie działań zapobiegających moŜliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób   

zawodowych   i innych chorób związanych z  warunkami środowiska pracy 

• poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie 

nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki  środowiska pracy  

• systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych  

 

                                            Kierownictwo kopalni zobowiązuje się takŜe 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 zaangaŜowania pracowników  w zakresie  jakości, 

środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umoŜliwienie rozwoju osobowego  pracowników poprzez 

szkolenia 

• zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umoŜliwiających realizację niniejszej Polityki 

• ciągłego doskonalenia Systemu  
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 Załącznik nr 7 do SIWZ  
 

 

Miejscowość: ……………………………………………, dnia ……….……………………… 

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: ……………………………………………... 

Adres siedziby: ………………………………….………………………………….………… 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
(w związku z realizacją umowy ) 

o gotowo ści przestrzegania obowi ązujących  
u Zamawiaj ącego rygorów zwi ązanych z ochron ą środowiska  

- w ramach  wdro Ŝonego zintegrowanego systemu zarz ądzania  
Południowego Koncernu W ęglowego S.A.   

 

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wykonywanie przewozu węgla transportem kolejowym do 
wskazanych odbiorców węgla z zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”  -  sprawa nr  10/2011/EEZP/AW. 

  
 
 

Uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy o świadczamy, i Ŝ: 
 

1. Zobowi ązujemy się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących  
u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdroŜonym u niego 
Zintegrowanym Systemem Zarządzania. 

2. Zobowi ązujemy  się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 
by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagroŜenia. 

3. WyraŜamy zgod ę w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 
na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej 
umowy. 

4. W przypadku  powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich 
wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi 
u Zamawiającego przepisami. 

 
 
 

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

       (pieczęć i podpisy osoby/osób 
               upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 

P R O J E K T   U M O W Y 
 

UMOWA  
o świadczenie usług przewozów kolejowych 

zwana dalej „Umową”, zawarta dnia ……….. w Jaworznie pomiędzy: 

 

Południowym Koncernem W ęglowym S.A. z siedzib ą w Jaworznie, 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 
0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł  
zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez: 

 

1. .........................................................................   

2. .........................................................................   

a 

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

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

...................................................................................,  
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej Stronami Umowy. 

 

Umowa została zawarta na podstawie: 

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie przewozu węgla 
transportem kolejowym do wskazanych odbiorców węgla z Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

2. Oferty Wykonawcy z dnia ........................................, 

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr ................................z dnia …………… 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 
kolejowych przewozów towarów, o których mowa w § 4 ust. 1.1, dalej zwanych „przewoŜonym 
towarem”, realizowanych w komunikacji krajowej na liniach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub 
liniach innych zarządców infrastruktury, na zasadach i warunkach określonych w Umowie. 
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§ 2 

Termin obowi ązywania Umowy 

Umowa zawarta jest na czas oznaczony, tj. od dnia ……………... do dnia 31.12.2011 roku,  
z moŜliwością jej przedłuŜenia w przypadku braku moŜliwości rozstrzygnięcia postępowania  
o udzielenie zamówienia na przedmiotowe usługi na kolejny okres, lecz nie dłuŜej niŜ do 
29.02.2012 r. 

§ 3 

Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe: 

a) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu przewozów 
kolejowych rzeczy na liniach Zarządców Infrastruktury Kolejowej, na podstawie 
Licencji Nr ………………………., wydanej przez Urząd Transportu Kolejowego* / przez 
………………………………….. (właściwe władze innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)* (*przy zwieraniu 
Umowy zostanie wybrana odpowiednia wersja), z dnia …………..….. roku na czas 
…………………….., 

b) posiada Certyfikat Bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego Nr …………………… 

c) wszelkie pojazdy kolejowe, jakich uŜywa do realizacji przewozów objętych niniejszą 
umową spełniają warunki określone ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94, ze zm.) oraz wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi, 

d) wagony obcych, kolejowych przedsiębiorstw przewozowych, w tym takŜe 
i zagranicznych, uŜywane przez Wykonawcę do realizacji przewozów objętych Umową 
spełniają wymagania wynikające z obowiązujących umów międzynarodowych 
o uŜytkowaniu i wymianie wagonów towarowych i spełniają wymagania załadowcze 
Zamawiającego i rozładowcze Odbiorców, 

e) zatrudnia przy realizacji przewozów wyłącznie osoby spełniające warunki określone 
ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2007, nr 16, poz. 94 
ze zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym 
szczególnie warunki, jakie powinni spełniać zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio 
związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych, 

f) zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą osób spełniających 
wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu 
stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz.U. z 2004 r. nr 212, poz. 2152, 
ze zm.). 

2. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym moŜe powierzyć wykonywanie przewozu 
innym licencjonowanym przewoźnikom, na całej przestrzeni przewozu lub jej części. 
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§ 4 

Zobowi ązania Zamawiaj ącego  

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

1.1  Zlecić Wykonawcy do przewozu koleją towary opisane w poz. NHM 2701 
(Zharmonizowany Spis Towarów) – węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe 
wytwarzane z węgla z poz. NHM 2701 za wyjątkiem poz. NHM 270112, w ilości łącznej  
3 200 000 Mg ± 20%, z czego: 

1.1.1  2 580 000 Mg ± 20% węgla zakupionego przez Południowy Koncern Energetyczny 
S.A., w Zakładach Górniczych Zamawiającego, do elektrowni i elektrociepłowni 
Południowego Koncernu Energetycznego S.A., zwanych dalej odbiorcami 
energetycznymi: 

1.1.1.1 Z Zakładu Górniczego Janina, 32-590 LibiąŜ, ul. Górnicza 23, do następujących 
odbiorców energetycznych: 

a) PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II 
Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Energetyków 15  

b) PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia III 
Adres: 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51, 

c) PKE S.A. Elektrownia Łaziska 
Adres: 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30  

d) PKE S.A. Elektrownia Łagisza 
Adres: 42-504 Będzin, ul. Pokoju 14, 

e) PKE S.A. Elektrownia Siersza  
Adres: 32-541 Trzebinia, 

f) PKE S.A. Elektrociepłownia Katowice 
Adres: 40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 60, 

g) PKE S.A. Zespół Elektrowni Bielsko-Biała, EC Bielsko-Północ EC2  
Adres: Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243a, 

1.1.1.2 Z Zakładu Górniczego Sobieski, 43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2, do 
następujących odbiorców energetycznych: 

a) PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II 
Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Energetyków 15, 

b) PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia III 
Adres: 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51, 

c) PKE S.A. Elektrownia Łaziska 
Adres: 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30, 

d) PKE S.A. Elektrownia Łagisza 
Adres: 42-504 Będzin, ul. Pokoju 14, 

e) PKE S.A. Elektrownia Siersza 
Adres: 32-541 Trzebinia, 

f) PKE S.A. Elektrociepłownia Katowice 
Adres: 40- 301 Katowice, ul. Siemianowicka 60, 

zgodnie ze "Specyfikacją przewidywanych dostaw do Odbiorców energetycznych", 
stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. 
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1.1.2 620 000 Mg ± 20% węgla do innych odbiorców, rozproszonych na terenie całej 
Polski, zwanych dalej odbiorcami pozaenergetycznymi. Transport węgla odbywał się 
będzie w pojedynczych wagonach, grupach wagonowych i zwartych składach – wg 
zamówień odbiorców, w przewidywanej strukturze: 
- przewozy w pojedynczych wagonach i grupach wagonowych:  

z ZG Janina    - ok. 110 000 ton 
z ZG Sobieski - ok. 150 000 ton 

- przewozy w składach powyŜej 800 ton: 
z ZG Janina    - ok. 150 000 ton 
z ZG Sobieski - ok. 210 000 ton 

1.2  Współpracować z Wykonawcą w zakresie wprowadzenia rozwiązań logistycznych 
zmierzających do usprawnienia przewozów oraz skrócenia obrotów wagonów. 

1.3  Przesyłać Wykonawcy miesięczny harmonogram przewozów realizowanych do 
odbiorców energetycznych za pomocą faksu na 4 dni robocze przed rozpoczęciem 
miesiąca kalendarzowego, w którym realizowane będą przewozy, w formie uzgodnionej 
pomiędzy Stronami. 

1.4 Strony Umowy dopuszczają moŜliwość korygowania przez Zamawiającego 
harmonogramów (o których mowa w ust. 1.3), z powiadomieniem e-mailowym 
Wykonawcy, który e-mailowo potwierdzi przyjęcie korekty harmonogramu. 

 

§ 5 

Zobowi ązania Wykonawcy 

Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy zobowiązany jest: 

1. Realizować na rzecz Zamawiającego przewozy objęte Umową. 

2. Dostarczać przewoŜone towary w pojedynczych wagonach, grupach wagonowych i 
zwartych składach do stacji przeznaczenia połoŜonych na terenie kraju oraz odbiorców 
pozaenergetycznych zawartych w Załączniku nr 3 do Umowy, zgodnie z zamówieniami 
Zamawiającego. Załącznik nr 3 będzie aktualizowany zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego i moŜliwościami przewozowymi Wykonawcy. 

3. Powiadamiać Zamawiającego oraz zainteresowanych odbiorców o  zaistniałych lub 
przewidywanych przeszkodach w świadczeniu na ich rzecz usług przewozowych. 

4. Współpracować z Zamawiającym oraz z odbiorcami w zakresie wprowadzenia rozwiązań 
logistycznych zmierzających do usprawnienia przewozów oraz skrócenia obrotów 
wagonów.  

5. Podstawiać na bocznice Zakładów Górniczych Zamawiającego puste wagony pod 
załadunek przed rozpoczęciem terminu określonego w zamówieniu na wagony. 

6. W przypadku niepodstawienia przez Wykonawcę zamówionych wagonów pod skład min. 
17-wagonowy na bocznicę Zamawiającego w ciągu 4 godzin licząc od czasu 
wyszczególnionego w zamówieniu, Zamawiającemu przysługiwać będzie naliczenie opłaty 
w wysokości równej ilości niepodstawionych wagonów pomnoŜonej przez stawkę  
30 zł/wagon. Wagony podstawione po czasie 4 godz. zaliczane będą do kolejnego 
zamówienia na wagony. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania węgla do odbiorców energetycznych w 
ciągu 18 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości składu do 
przewozu. 
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§ 6 

Warunki handlowe 

1. Dla przewozów objętych Umową realizowanych przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego z bocznic Zakładów Górniczych Zamawiającego do stacji przeznaczenia u 
odbiorców, Wykonawca zastosuje dla opłat z tytułu przewoźnego, ceny w wysokości 
określonej w Załączniku nr 2 do Umowy zwane dalej cenami netto. 

2. Ceny netto, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będą obowiązywać do dnia 
31.12.2011 r. 

3. Warunkiem zastosowania cen netto jest wpisanie w dokumencie przewozowym adnotacji 
zawierającej numer niniejszej Umowy. Wykonawca wraz Zamawiającym uzgodnią między 
sobą szczegóły dotyczące miejsca wpisu tej adnotacji w dokumencie przewozowym. 

4. Strony Umowy zgodnie ustalają, Ŝe cen netto nie stosuje się: 

a) do obliczenia przewoźnego za przewozy próŜnych wagonów, 

b) dla przesyłek nadzwyczajnych, za wyjątkiem przesyłek w taborze szerokotorowym 
skrajni 02-WM, 0-WM 1-WM, 

c) do opłat dodatkowych i innych powstałych na drodze przewozu oraz stacji nadania 
i przeznaczenia. 

5. Wykonawca zastosuje czas wolny od naliczania opłat za pobyt wagonów w dyspozycji 
odbiorców energetycznych na czas: 

- 18 godz. od podstawienia wagonu do dyspozycji  PKE S.A. Elektrownia Łaziska, 

- 12 godz. od podstawienia wagonu do dyspozycji innych Odbiorców energetycznych, 

oraz do zawieszania czasu pozostawania wagonów w dyspozycji od godz. 6.00 w sobotę 
i święta do godz. 6.00 dnia roboczego po dniu wolnym w przypadku, gdy odbiorca nie 
pracuje w te dni.  

     W przypadku zamówionej pracy w soboty i dni świąteczne, czas pozostawania wagonów  
w dyspozycji liczony będzie do czasu pracy bocznicy. 

W sytuacji przekroczenia czasu zwolnionego z opłat, Wykonawcy będzie przysługiwać prawo 
naliczania Zamawiającemu opłat za pobyt wagonów począwszy od pierwszej godziny pobytu 
wagonów w dyspozycji odbiorców energetycznych.  

6. Wykonawca zastosuje czas wolny od naliczania opłat za pobyt wagonów w dyspozycji 
Zamawiającego, zamówionych pod przewóz do odbiorców energetycznych, na czas 12 godz. 
oraz do zawieszania czasu pozostawania wagonów w dyspozycji od godz. 6.00 w sobotę 
i święta do godz. 6.00 dnia roboczego po dniu wolnym w przypadku, gdy Zamawiający  
nie pracuje w te dni.  

W przypadku zamówionej pracy w soboty i dni świąteczne czas pozostawania wagonów  
w dyspozycji liczony będzie do czasu pracy bocznicy. 

    W sytuacji przekroczenia czasu zwolnionego z opłat, Wykonawcy będzie przysługiwać prawo 
naliczania Zamawiającemu opłat za pobyt wagonów począwszy od pierwszej godziny pobytu 
wagonów w dyspozycji odbiorców energetycznych. 

7.   Faktury naleŜy wystawiać i przesyłać na następujący adres: 

Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno. 

8. Wartość świadczeń zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy netto 
………………….. zł (słownie złotych: ……………………………. …./100) plus podatek VAT w 
obowiązującej wysokości. 
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  9. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  
w wysokości cen netto określonych w Załączniku Nr 3 do Umowy, powiększonych  
o kwotę VAT wyliczoną zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

 10. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody 
Zamawiającego.  

 11. Faktury wystawione na podstawie umowy muszą zawierać numer, pod którym umowa 
została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. 

12. Faktury wystawiane będą przez: 

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

§ 7 

Rozliczanie nale Ŝności 

1. Za wykonane usługi przewozowe Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone z 
zastosowaniem cen netto określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, w zaleŜności od 
tonaŜu zleconej wysyłki. 

2. Za usługi przewozowe objęte Umową, Zamawiający opłaca naleŜności przewozowe 
Wykonawcy na podstawie faktur VAT, wystawianych w pięciodniowych okresach 
rozliczeniowych. 

3. Zamawiający reguluje swoje zobowiązania w formie przelewu bankowego. Polecenie 
przelewu zawierać będzie informację: „dot. faktury VAT nr ...................... z 
dnia.........................”. 

4. Termin zapłaty faktury VAT wynosi ….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowego regulowania naleŜności z tytułu faktur Wykonawca ma prawo 
naliczyć odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 8 

Odpowiedzialno ść za niewykonanie lub nienale Ŝyte wykonanie umowy 

1. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność określoną przepisami Ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. Prawo Przewozowe. (Dz.U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601, ze zm.). 

2. KaŜda ze Stron Umowy ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do 
drugiej strony i osób trzecich na zasadach ogólnych – określonych w ustawie Prawo 
Przewozowe i innych przepisach obowiązujących – za działania i zaniechania własne oraz 
działania i zaniechania pracowników, którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej 
Umowy. 

3. W przypadku, gdy z winy Zamawiającego suma ton węgla zleconego do przewozu będzie  
mniejsza niŜ określona w § 4 ust. 1.1,, z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji 
wynoszącej -20%, Wykonawca moŜe naliczyć Zamawiającemu karę umowną. Kara ta 
będzie wyliczana jako iloczyn nie zrealizowanych przewozów węgla, i średniej ceny za 
przewóz 1 tony, jaka miała zastosowanie do przewozów w miesiącu poprzedzającym 
wyliczenie kary, pomnoŜoną przez współczynnik 0,3.  

4. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez Zamawiającego przed upływem okresu, 
na jaki została zawarta, z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 2, Zamawiający moŜe naliczyć 
Wykonawcy karę umowną. Kara ta będzie wyliczana jako iloczyn ton węgla brakujących do 
realizacji ilości węgla określonej w § 4 ust. 1.1 z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji 
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wynoszącej -20%, i średniej ceny za przewóz 1 tony, jaka miała zastosowanie do 
przewozów w miesiącu poprzedzającym wyliczenie kary, pomnoŜoną przez współczynnik 
0,3. 

5. Zapłata kar umownych nastąpi w .terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu 
obciąŜającego. 

§ 9 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu Umowy 
Zamawiający lub Odbiorcy powinni składać pisemnie na adres wystawcy faktury lub na inny 
adres wskazany przez Wykonawcę, w terminach przewidzianych w obowiązujących w 
transporcie kolejowym, przepisach prawa przewozowego. 

2. Reklamacje złoŜone po terminie nie będą uwzględniane, a złoŜenie reklamacji nie zwalnia 
Stron Umowy z obowiązku terminowego i w pełnej wysokości uregulowania naleŜności 
wynikającej z wystawionej faktury VAT. 

§ 10 

Odst ąpienie od Umowy  

1. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od Umowy na warunkach określonych 
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający moŜe rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeŜeli Wykonawca 
będzie wykonywał Umowę niezgodnie z jej postanowieniami oraz nie będzie reagował na 
wezwanie Zamawiającego w zakresie zmian sposobu wykonania Umowy, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niŜ 10 dni. 

§ 11   

Poufno ść  

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych 
dotyczących obu Stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy,  
z zastrzeŜeniem ust. 2 oraz § 12 i 13. 

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów  
i danych stanowiących informację publiczną. 

§ 12 

Zgoda na publikacj ę informacji 

1. Wykonawca oświadcza, iŜ w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – 
jednostkę dominującą nad Południowym Koncernem Węglowym S.A. statusu spółki 
publicznej, wyraŜa zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących 
przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). 
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§ 13 

Informowanie o podmiotach z Grupy Kapitałowej Wykon awcy 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zaleŜnych 
wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości 
stanowiącej załącznik nr 4 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – 
nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o kaŜdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej. 

 

§ 14 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to 
jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart 
ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego. 

 

§ 15 

Siła wy Ŝsza 

1. Strony Umowy są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie Umowy, jeŜeli jej realizację uniemoŜliwiły okoliczności siły wyŜszej. Siłę wyŜszą 
stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŜne od woli Stron, uniemoŜliwiające 
wykonanie Umowy w całości lub części na stałe lub na pewien czas, któremu nie moŜna 
zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu naleŜytej staranności. 

2. Przejawami siły wyŜszej są w szczególności:  
• klęski Ŝywiołowe np. poŜar, powódź, trzęsienie ziemi, itd., 
• stan wojenny, stan wyjątkowy, 
• powaŜne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu kolejowego, 
• istotna zmiana warunków geologiczno-górniczych.  

3. Strony Umowy zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu 
okoliczności stanowiącej siłę wyŜszą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla 
Umowy. 

4. W przypadku gdy siła wyŜsza uniemoŜliwia Stronie naleŜyte wykonanie świadczeń 
określonych niniejszą umową przez czas dłuŜszy niŜ jeden miesiąc, druga Strona moŜe 
odstąpić od niniejszej umowy. 

5. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 4, nie stosuje się postanowień § 
8 ust. 3. 

§ 16 

Postanowienia ko ńcowe 

1. Strony Umowy ustalają, Ŝe w przypadku restrukturyzacji którejkolwiek ze Stron Umowy, w 
wyniku czego działalność gospodarczą lub handlową przejmie inny podmiot, prawa i 
obowiązki wynikające z niniejszej Umowy przejęte zostaną przez ten podmiot. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Ustawy o Transporcie Kolejowym, Prawa Przewozowego oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
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3. Wszelkie oświadczenia Stron Umowy związane z Umową oraz wszelkie zmiany Umowy 
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaŜności. 

4. Spory powstałe między Stronami Umowy na tle wykładni lub realizacji Umowy, które nie 
będą mogły być rozwiązane w trakcie bieŜących kontaktów rozstrzygane będą przez Sąd 
Powszechny, właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla kaŜdej ze Stron.  

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przewidywanych dostaw do Odbiorców energetycznych. 

Załącznik nr 2 – Specyfikacja stacji przeznaczenia oraz Odbiorców pozaenergetycznych. 

Załącznik nr 3 – Ceny Umowne. 

Załącznik nr 4 – Lista jednostek zaleŜnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej  
                          Wykonawcy. 

 

 

 

      ZAMAWIAJ ĄCY:          WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 
do umowy zawartej pomiędzy 

Południowym Koncernem Węglowym SA 

a firmą …………………………………… 

 

Specyfikacja przewidywanych dostaw do Odbiorców ene rgetycznych 

 

 
I. Dostawy z Zakładu Górniczego Janina: 

Odbiorca Typ 
wagonu 

Ilość wagonów 
w składzie  

TonaŜ 
[t] 

PKE S.A. Elektrownia Łaziska Fa lub Ea 34 95 000 

PKE S.A. Elektrociepłownia Katowice Ea 34 65 000 

PKE S.A. Elektrownia Siersza Fa 34 105 000 

PKE S.A. Elektrownia Łagisza Ea 34 190 000 

PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III Ea 34 lub 17 520 000 

PKE S.A. Elektrownia Jaworzno II Fa 34 lub 17 60 000 

PKE S.A. ZEC Bielsko-Biała EC2 Fa 20 70 000 

 

II. Dostawy z Zakładu Górniczego Sobieski: 

Odbiorca Typ 
wagonu 

Ilość wagonów 
w składzie  

TonaŜ 
[t] 

PKE S.A. Elektrownia Łaziska Fa lub Ea 30 190 000 

PKE S.A. Elektrociepłownia Katowice Ea 25 65 000 

PKE S.A. Elektrownia Siersza Fa 30 lub17 50 000 

PKE S.A. Elektrownia Łagisza Ea 30 320 000 

PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III Ea 17 755 000 

PKE S.A. Elektrownia Jaworzno II Fa 17 95 000 

 

 

      ZAMAWIAJ ĄCY:          WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 
do umowy zawartej pomiędzy 

Południowym Koncernem Węglowym SA 

a firmą …………………………………… 
 
 

Specyfikacja stacji przeznaczenia oraz odbiorców po zaenergetycznych 
 
 

Lp. Stacja 
przeznaczenia Odbiorca Regon odbiorcy 

1    
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Załącznik nr 3 
do umowy zawartej pomiędzy 

Południowym Koncernem Węglowym SA 

a firmą …………………………………… 
 
 

Ceny umowne 
Tabela nr 1 

Cena netto przewozu  
[zł/t] Odległo ść 

w km do  przesyłki 
wagonowe 

min. 800 
ton netto 

min. 1000 
ton netto 

min. 1200 
ton netto 

min. 1400 
ton netto 

min. 2300 
ton netto 

30       
40       
50       
60       
70       
80       
90       

100       
110       
120       
130       
140       
150       
160       
170       
180       
190       
200       
210       
220       
230       
240       
250       
260       
270       
280       
290       
300       
310       
320       
330       
340       
350       
360       
370       
380       
390       
400       
420       
440       
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460       
480       
500       
520       
540       
560       
580       
600       
620       
640       
660       
680       
700       

 
 

Tabela nr 2 

Relacja 
Min. ilo ść 
wagonów  

[szt] 

Typ 
wagonów 

Cena netto 
[zł/t] 

ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Łaziska 34 Fa   
ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Łaziska 34 Ea  
ZG Janina - PKE S.A. Elektrociepłownia Katowice 34 Ea   
ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Siersza 34 Fa  
ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Łagisza 34 Ea  
ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III 17 Ea  
ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III 34 Ea  
ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno II 17 Fa  
ZG Janina - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno II 34 Fa  
ZG Janina - PKE S.A. ZEC Bielsko-Biała EC2 20 Fa  
ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Łaziska 30 Fa  
ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Łaziska 30 Ea  
ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrociepłownia Katowice 25 Ea  
ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Siersza 17 Fa  
ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Siersza 30 Fa  
ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Łagisza 30 Ea  
ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III 17 Ea  
ZG Sobieski - PKE S.A. Elektrownia Jaworzno II 17 Fa  
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Załącznik nr 4 
do umowy zawartej pomiędzy 

Południowym Koncernem Węglowym SA 
a firmą …………………………………… 

 
 
 
 

Lista jednostek zaleŜnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy  
w rozumieniu przepisów o rachunkowości 

 
 
 

lp nazwa adres NIP 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

    ……………………………………………………… 
       (pieczęć i podpisy osoby/osób 
               upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 


