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Część I. Zamawiający.
Polska Grupa Górnicza S.A.
KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704
Adres: 40 - 039 Katowice, ul. Powstańców 30
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Adres platformy EFO: https://efo.coig.biz
Kontakt e-mailowy poprzez platformę EFO.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 630 do 1430
Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa
Adres: 43-225 Wola, ul. Kopalniana 10
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 600 do 1400

Część II. Postępowanie.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. poz. 2019 ze
zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie
internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną
wynikającą z przepisów RODO w kategorii kontrahent – treść klauzuli informacyjnej umieszczona
jest na stronie internetowej PGG S.A.
4. Dodatkowo zamawiający informuje, że
1) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Część III. Przedmiot zamówienia. Termin wykonania.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozów węgla transportem kolejowym z Oddziałów:
KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit oraz KWK Mysłowice-Wesoła do Zakładu
Produkcji Ekopaliwa w Woli w okresie 12 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
3. Kody CPV: 60200000 Usługi transportu kolejowego.
4. Termin wykonania zamówienia został określony w §5 Istotnych postanowień umowy (IPU) Załącznik nr 5 do SWZ.

Część IV. Oferty częściowe, zamówienia podobne, opcja.
1.
2.
3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia podobnego, o którym mowa w ustawie Pzp.
Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
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Część V. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca:
1) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy Pzp oraz
art. 109 ust 1 pkt 1, 8 i 10,
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, sąd zarządził likwidację majątku w postępowaniu
restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, w stosunku do którego ogłoszono upadłość - z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, którego działalność gospodarcza jest zawieszona lub
znajduje się on w tego rodzaju sytuacji wynikającej z procedury przewidzianej przepisami
miejsca wszczęcia tej procedury,
3) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę
zawartą z zamawiającym (PGG SA), co doprowadziło do:
a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, lub
b) dokonania zakupu zastępczego przez zamawiającego, lub
c) zagrożenia poniesienia lub poniesienia odpowiedzialności karnej lub administracyjnej przez
zamawiającego ze względu na brak dostosowania infrastruktury zamawiającego do
wymagań prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) który, pomimo wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia przeprowadzonym przez zamawiającego (PGG SA), odmówił podpisania umowy,
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
3. Wykluczenie wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3) i 4) następuje na okres 5
lat od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. Zamawiający może nie
wykluczyć wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w
szczególności gdy kwota przeznaczona na zakup zastępczy stanowi niewielki udział w wartości
poprawnie zrealizowanej umowy.
4. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien być wpisany do
rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę,
2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał co najmniej usługi polegające na
przewozach transportem kolejowym węgla i/lub koksu i/lub kruszyw i/lub innych
towarów na wartość łączną nie niższą niż 2 000 000,00 zł brutto,
b) dysponuje następującymi urządzeniami lub wyposażeniem zakładu w celu wykonania
zamówienia:
− wagonami samowyładowczymi serii Talbot (Fal / Fals / Falns) o ładowności
min. 52 t – w ilości minimum 120 szt. niezbędnych do przewozu min. 4000 ton na dobę,
− lokomotywami spalinowymi o minimalnej mocy znamionowej 550 kW – w ilości min.
4 szt.
c) posiada jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydany na podstawie Ustawy o transporcie
kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1043 z późn. zm.),
3) uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia; Wykonawca wykaże, że posiada licencję
na wykonywanie przewozów rzeczy na terenie kraju, o której mowa w art. 43 Ustawy o
transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1043 z późn. zm.).
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Część VI. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Każdy z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do
wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ oraz podmiotowe
środki dowodowe składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców występujących
wspólnie, a także gdy zamawiający skorzysta z uprawnienia o którym mowa w art. 126 ust. 2 ustawy
Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku
podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani
przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
8. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

Część VII. Udostępnienie zasobów.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
2. Wykonawca polegający na udostępnianych zasobach przedstawi wraz z ofertą zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa:
1) zakres dostępnych wykonawcy podmiotu udostępniającego,
2) sposób i okres udostępnienia i wykorzystania zasobów podmiotu udostępniającego,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby zrealizuje usługi, których dotyczą
zdolności techniczne i zawodowe.
3. Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej tj. podpisane podpisem elektronicznym
kwalifikowanym przez osoby reprezentujące podmiot udostępniający zasoby. Jeżeli zobowiązanie
zostało wystawione jako dokument papierowy – wykonawca składa elektroniczną kopię dokumentu
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie następuje przez
podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym.
4. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawcę polegającego na
zasobach podmiotu udostępniającego, a także gdy zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym
mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca obowiązany jest do przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia podmiotu
udostępniającego.
5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Zamawiającego kluczowej części
zamówienia wskazanej w części IX SWZ – nie dotyczy.
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Część VIII. JEDZ. Podmiotowe środki dowodowe.
1) Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz
podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 2 poniżej przez:
1) wykonawcę,
2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez
każdego z wykonawców,
3) w przypadku polegania na udostępnionych zasobach – przez podmiot udostępniający zasoby.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający wymaga złożenia:
1) JEDZ zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.1 do SWZ;
a) zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi w części III Podstawy wykluczenia, Sekcja D będzie
potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia wskazanych w części V ust. 2 pkt 2-4,
b) w części IV formularza Wykonawca powinien ograniczyć się do wypełnienia sekcji α.
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4.2 do SWZ;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; W przypadku zalegania z opłacaniem
podatków lub opłat - dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku gdy odpis jest
dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu, o ile
wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych informacji.
3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3), zaświadczenia albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, o których mowa w ust. 2 pkt 4), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.
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4)

5)

6.
7.

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt 2) stosuje się.
4) Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową przedkłada dokument
potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Jeżeli wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych w
przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu – wykonawca przedkłada dowody,
wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust 2 ustawy Pzp (samooczyszczenie).
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga
złożenia:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ,
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr
4.4 do SWZ – nie dotyczy,
3) wykazu urządzeń lub wyposażenia zakładu niezbędnych do wykonania zamówienia dostępnych
wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.5 do SWZ,
4) licencji na wykonywanie przewozów rzeczy na terenie kraju, o której mowa w art. 43 Ustawy
o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1043 z późn. zm.),
5) jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa wydanego na podstawie Ustawy o transporcie
kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1043 z późn. zm.).
Oświadczenie JEDZ powinno być sporządzone w formie elektronicznej (z podpisem
elektronicznym kwalifikowanym).
Podmiotowe środki dowodowe powinny być złożone zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dnia
30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) tj.:
1) Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony inny niż wykonawca (np.
właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy) jako dokument elektroniczny –
wykonawca przekazuje ten dokument.
2) Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony inny niż wykonawca (np.
właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy) jako dokument papierowy –
wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z
oryginałem.
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8.

9.

10.
11.

3) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. wykonawcę, wystawcę referencji)
w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym – przekazuje się ten
dokument.
4) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. wykonawcę, wystawcę referencji)
jako dokument papierowy – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu
poświadczoną za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym
kwalifikowanym. Poświadczenia dokonuje notariusz lub wykonawca (członek konsorcjum,
podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji,
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym wykonawca przekazuje wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli w dokumentach podane są wartości w walucie innej niż złoty polski zamawiający dokona
przeliczenia po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Część IX. Podwykonawstwo.
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową
realizację zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć ewentualnym podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców, o ile są już znani. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3.1 do SWZ.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, tj. ………………… - nie dotyczy.

Część X. Wadium.
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 75 000,00 PLN.
2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu
powinno znajdować się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).
3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądz,
2) gwarancja bankowa,
3) gwarancja ubezpieczeniowa,
4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z
2019.poz.310 ze zm.).
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Santander Bank

Polska S.A. 96 1090 1186 0000 0001 4694 7197 przed upływem terminu składania ofert z
wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr 642100109 pt.: „Wykonanie
przewozów węgla transportem kolejowym z Oddziałów: KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
i Ruch Ziemowit oraz KWK Mysłowice-Wesoła do Zakładu Produkcji Ekopaliwa w Woli
w okresie 12 miesięcy”. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi
Wykonawca.
5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty w oryginale w postaci
elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem
kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela.
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6. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na
rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co
najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia zamawiającego
do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. Beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Polska Grupa Górnicza S.A. ul. Powstańców 30,
40-039 Katowice.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

Część XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
Wymagania ogólne:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty oraz
oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
3. Ofertę wykonawca sporządza pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami
reprezentacji wykonawcy lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zawartość oferty:
6. Oferta składa się z:
1) Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ; Formularz ofertowy dostępny
jest na platformie EFO.
2) Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, o ile wykonawca polega na takich zasobach w
celu wykazania spełnienia warunków zgodnie z Załącznikiem nr 3.3 do SWZ.
3) Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, zamawiający nie wymaga
złożenia tego dokumentu o ile jest on dostępny w publicznych, otwartych bezpłatnych
elektronicznych bazach danych (np. KRS, CEiIDG, a w przypadku innych baz – wskazanych
przez wykonawcę w ofercie). W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są
dostępne w innym języku niż polski, zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę
do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
4) Pełnomocnictwa wskazującego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (w
wypadku złożenia oferty przez konsorcjum).
5) Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem).
6) Informacji o częściach zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć do realizacji
podwykonawcom sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 3.1 do SWZ.
7) Informacji o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (jeżeli dotyczy). Wzór informacji stanowi Załącznik
nr 3.2 do SWZ.
8) Przedmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenia o dysponowaniu prawem dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z Załącznikiem nr 3.7 do SWZ.
b) Wykazu podmiotów, które będą realizować usługę przewozu węgla zgodnie z
Załącznikiem nr 3.6 do SWZ.
9) Oświadczenie o kategorii przedsiębiorstwa wynikające z obowiązku art. 81 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3.4 do SWZ.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego, pełnomocnictwa lub przedmiotowe środki dowodowe
powinny być złożone zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie tj.:
1) Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony (np. organ administracyjny lub
sądowy) jako dokument elektroniczny – wykonawca przekazuje ten dokument.
2) Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony (np. organ administracyjny lub
sądowy) jako dokument papierowy – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu
poświadczoną za zgodność z oryginałem.
3) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostępniający zasoby,
mocodawca) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym –
przekazuje się ten dokument.
4) Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostępniający zasoby,
mocodawca) jako dokument papierowy – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię
dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym
kwalifikowanym. Poświadczenia dokonuje notariusz lub wykonawca (członek konsorcjum,
podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą), a w przypadku pełnomocnictwa poświadczenia dokonuje notariusz lub mocodawca.
9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji,
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty:
10. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty na nią się składające powinny być podpisane podpisem
elektronicznym kwalifikowanym przez upoważnione osoby (w tym z uwzględnieniem wskazanych
powyżej wymagań dotyczących zobowiązania podmiotu udostępniającego, pełnomocnictw lub
przedmiotowych środków dowodowych).
11. Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony na
stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym z
następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla
Windows XP, Vista), przeglądarka internetowa z włączoną obsługą javascript: Internet Explorer
wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane
darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,
minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.
12. W przypadku modyfikacji treści Formularza Ofertowego przed terminem składania ofert, jeśli
wykonawca złożył już elektroniczną ofertę otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania
złożonej oferty, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFO oferta wykonawcy
zostanie oznaczona statusem ‘nieaktualna’ (złożona w poprzedniej wersji Formularza). Wykonawca
powinien dokonać aktualizacji złożonej oferty w oparciu o zaprezentowany wykaz zmian
wprowadzonych w formularzu ofertowym i wysłać ją ponownie do zamawiającego. W przypadku
nie dokonania aktualizacji złożona elektroniczna oferta pozostaje wiążąca.
13. Oferta może być złożona w jednym lub kilku plikach, każdy odpowiednio podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
14. Ofertę należy złożyć użyciu narzędzi dostępnych na Platformie EFO.
15. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwa przed terminem składania ofert, przy czym zmiana oferty
może być dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i złożenie nowej (zmienionej).
Tajemnica przedsiębiorstwa:
16. Jeżeli wykonawca przekazuje informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające tajemnicę
przedsiębiorstwa należy dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot
„tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie
znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać, w szczególności nie
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można zastrzec: nazwy i adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny lub kosztu. Brak
oznaczenia jest traktowany jako przekazanie dokumentów podlegających ujawnieniu.
17. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z taką informacją wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak wykazania jest równoznaczny z brakiem zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa.

Część XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.
Ofertę należy złożyć do: 28.10.2021r.
godz. 08:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28.10.2021r.
godz. 09:00.
Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia
ofert.
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 25.01.2022r.
Pierwszym
dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
1.
2.
3.
4.

Część XIII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji.
1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
2. Wykonawcy przekazują korespondencję przy użyciu Platformy EFO.
3. Zamawiający przekazuje korespondencję przy użyciu Platformy EFO lub przez zamieszczanie
informacji na stronie postępowania.
4. Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczące korzystania z Platformy EFO są
zamieszczone w Regulaminie korzystania z Platformy pod adresem efo.coig.biz oraz w zakładce
Pomoc.
5. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający przekaże
wzór ww. podpisu do administratora systemu.
6. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
1) W sprawach merytorycznych:
a) KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast: Jacek Bizoń
b) KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit: Waldemar Szala
c) KWK Mysłowice-Wesoła: Krzysztof Hajduk
d) ZPE: Marcin Szczotka, Halina Kumorowicz
2) W sprawach formalno-proceduralnych: Wioletta Bocheńska
W celu kontaktu z wyznaczonymi osobami należy przekazać zapytanie przez Platformę EFO.
7. Zamawiający informuje, iż informacje zawarte w Załączniku nr ……. do SWZ stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zamawiający przekaże załącznik do SWZ po złożeniu zobowiązania do zachowania informacji w
nich zawartych w poufności. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 3.5 do SWZ – nie dotyczy.

Część XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca podaje cenę oferty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Formularza ofertowego.
2. Cena całkowita oferty musi wynikać z sumy wartości wszystkich pozycji Formularza ofertowego,
powiększonej o podatek VAT.
3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością co do grosza.
4. Cena obejmuje wszelkie należności wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, z
uwzględnieniem opłat i podatków.
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5. Jeżeli wybór składanej oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wykonawca
obowiązany jest podać w ofercie:
1) informacji, że wybór tej oferty prowadził będzie do powstania obowiązku podatkowego u
zamawiającego,
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku,
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała
zastosowanie.
Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3.2 do SWZ.
6. Jeżeli wybór składanej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług zamawiający dla celów oceny oferty
w kryterium cena doliczy kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Część XV. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni oferty z zastosowaniem następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena z wagą 100.
2. W kryterium cena oceniana będzie całkowita cena oferty brutto.
3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione
zgodnie ze wzorem:
Pofx = (Kmin / Kx ) x 100 pkt
gdzie:
Pofx – liczba punktów w kryterium „Cena” dla oferty o numerze „x”
Kmin – najniższa cena realizacji brutto oferty spośród wszystkich rozpatrywanych ofert
Kx – cena realizacji brutto oferty o numerze „x”
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do 8 miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Część XVI. Aukcja elektroniczna.
1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej
aukcji elektronicznej.
2. Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie
aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty
niepodlegające odrzuceniu.
3. Posiadanie przez wykonawcę ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego jest
warunkiem koniecznym udziału w aukcji.
4. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie:
1) kryterium ceny.
5. Minimalna wysokość postąpienia w kryterium cena: 10 000,00 zł brutto.
6. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco będzie przekazywał każdemu wykonawcy
informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji
najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawni informacji
umożliwiających identyfikację wykonawców.
7. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na
punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji za
kryteria niezmienne w toku aukcji.
8. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
https://laip-pgg.coig.biz
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9. Zgodnie z art. 234 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą
Formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych
danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia
(poprawiające warunki złożonych przez nich ofert), podlegające automatycznej ocenie i
klasyfikacji.
10. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców:
1) Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji
i otrzymają od zamawiającego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety loginhasło, umożliwiające im zalogowanie do Portalu Aukcji Publicznych (https://laippgg.coig.biz/).
2) Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające między innymi poufne
identyfikatory, zostaną przekazane przez zamawiającego wszystkim wykonawcom, którzy
złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, drogą elektroniczną, na adres e-mail wykonawcy,
wskazany w ofercie (w Formularzu ofertowym).
3) Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu
podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz z
zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło).
4) Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie
pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.
5) Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń wykonawcy potwierdzają zamawiającemu
niezwłocznie na adres e-mail: w.bochenska@pgg.pl.
12. Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji
elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:
1) Szerokopasmowe łącze internetowe.
2) Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows
8, Windows 10.
3) Stabilne wersje przeglądarki internetowej Internet Explorer (wersje 10 lub 11). Przeglądarka
internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript i Java.
4) Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
5) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym
kwalifikowanym certyfikatem.
6) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to 1366x768.
7) Wszelkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków wykonawca znajdzie na
stronie https://laip-pgg.coig.biz w dziale „Pomoc” oraz instrukcji obsługi w dziale „Instrukcja
obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).
13. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny
podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający
przekaże wzór ww. podpisu do administratora systemu.
14. W sytuacji, gdy wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji elektronicznej postąpienia składały inne
osoby, niż wskazane w złożonej ofercie, zobowiązany jest przesłać zamawiającemu odpowiednie
dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) przed otwarciem
aukcji.
15. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji
elektronicznej, zamawiający wyznaczy termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny
po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym
postąpieniu.
16. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny
ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
17. Zamawiający zamknie aukcję elektroniczną:
1) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
2) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
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3) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

18. W sprawach dotyczących przebiegu aukcji, a w szczególności obsługi funkcjonalnej portalu należy
kontaktować się: COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, tel. +48 32 757 4444 lub na
adres e-mail: zgłoszenie@coig.pl.
19. Sposób wyliczenia cen jednostkowych i wartości zamówienia.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku przeprowadzenia
aukcji elektronicznej, po zakończeniu aukcji, zamawiający dokona wyliczenia cen jednostkowych
netto przyjętych do rozliczania umowy oraz wartości zamówienia w następujący sposób:
19.1. w pierwszej kolejności wyliczony zostanie procentowy wskaźnik upustu cenowego od wartości
oferty pierwotnej (złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie), uzyskany w wyniku aukcji, który
zostanie zaokrąglony w górę do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg
wzoru:
W oferty – W aukcji
U = -------------------------------------- x 100 [%]
W oferty
19.2. Następnie wyliczone zostaną indywidualnie poszczególne ceny jednostkowe netto poprzez
obniżenie cen jednostkowych z oferty pierwotnej o wartość upustu wyliczoną przy zastosowaniu
wartości wskaźnika upustu (U), przy czym ceny te zostaną zaokrąglone w dół do dwóch miejsc
po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:
C aukcji = C oferty – (C oferty x U)
gdzie:
U – wartość wskaźnika upustu cenowego od wartości oferty pierwotnej uzyskanego
w wyniku akcji elektronicznej
W oferty – wartość oferty pierwotnej
W aukcji – wartość oferty uzyskanej w toku aukcji elektronicznej
C aukcji – cena jednostkowa netto przyjęta do umowy
C oferty – cena jednostkowa netto oferty pierwotnej
19.3. Wartość umowy netto zostanie wyliczona jako suma iloczynów cen jednostkowych netto
wyliczonych w sposób określony w ust. 19.2 oraz szacunkowych ilości poszczególnych pozycji
zamówienia określonych w Formularzu Ofertowym.

Część XVII. Kolejność podejmowania czynności przez zamawiającego.
1. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139
ustawy Pzp.
2. Po złożeniu ofert zamawiający dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie z art.
223.
3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli wykonawca
nie złożył tych środków wraz z ofertą lub są one niekompletne lub zwierają błędy zamawiający
wezwie do ich uzupełnienia.
4. Po przeprowadzaniu aukcji elektronicznej oraz ustaleniu, która z ofert została najwyżej oceniona,
zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, który złożył tę ofertę do
przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.
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Część XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Część XIX. Istotne postanowienia umowy (IPU).
1. Załącznik nr 5 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zawierają informacje w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Część XX. Formalności, jakie należy dopełnić przed zawarciem umowy.
Zamawiający nie przewiduje szczególnych formalności przed zawarciem umowy.

Część XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej
Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w
ustawie Pzp.

Wykaz załączników.
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty – dostępny na platformie EFO- link na stronie prowadzonego
postępowania.
Załączniki nr 3 – Składane przez wykonawcę wraz z ofertą:
Załącznik nr 3.1 – Informacja o podwykonawcach.
Załącznik nr 3.2 – Informacja dotycząca powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
Załącznik nr 3.3 – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów.
Załącznik nr 3.4 – Oświadczenie o kategorii przedsiębiorstwa.
Załącznik nr 3.5 – Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności – nie dotyczy.
Załącznik nr 3.6 – Wykaz podmiotów, które będą realizować usługę transportu kolejowego.
Załącznik nr 3.7 – Oświadczenie o dysponowaniu prawem dostępu do infrastruktury kolejowej
zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Załączniki nr 4 – Składane przez wykonawcę, którego oferta jest najwyżej oceniona na wezwanie
Zamawiającego:
Załącznik nr 4.1 – JEDZ
Załącznik nr 4.2 – Oświadczenie o grupie kapitałowej.
Załącznik nr 4.3 – Wykaz usług.
Załącznik nr 4.4 – Wykaz osób kierowanych do wykonania zamówienia – nie dotyczy.
Załącznik nr 4.5 – Wykaz urządzeń lub wyposażenia zakładu.
Załącznik nr 4.6 – Zapotrzebowanie na świadczenia wzajemne – nie dotyczy.
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Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami
Bieruń, dnia 23.09.2021r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

………………………..…………….
Jadwiga Dąbek

Z-ca Przewodniczącego

Halina Kumorowicz

Sekretarz

Wioletta Bocheńska

Członek

Marcin Szczotka

Członek

Jacek Bizoń

Członek

Waldemar Szala

Członek

Krzysztof Hajduk

Członek

Marek Szymkowiak

Członek

Joanna Prędki

ZATWIERDZAM

…….....…………………………
podpis osoby uprawnionej
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Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówieni a (SOPZ)

I.

II.

Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozów węgla transportem kolejowym z
Oddziałów: KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit oraz KWK Mysłowice-Wesoła
do Zakładu Produkcji Ekopaliwa w Woli w okresie 12 miesięcy.
Lokalizacja:
1. PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16,
2. PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 4,
3. PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła 41-408 Mysłowice, ul. Kopalniana 5,
4. PGG S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa 43-225 Wola, ul. Kopalniana 10.

III.

Termin realizacji zamówienia.
Określony w Załączniku nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy w § 5.

IV.

Wymagania prawne.
Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności:
1. Ustawą o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1043 i
późniejsze zmiany) wraz z obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia
Rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
2. Obowiązującymi regulacjami w Oddziałach Zamawiającego.
Uwaga:
W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego zamówienia,
przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w okresie jego
realizacji.

V.

Wizja lokalna.
Zamawiający umożliwi przed złożeniem oferty upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy
przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc realizacji przedmiotu zamówienia, zapoznanie się
z warunkami pracy w rejonach świadczenia usług. Przedmiotowa wizja może odbyć się na
pisemny wniosek Wykonawcy. Termin i czas jej dokonania należy uzgodnić i potwierdzić z:
1. KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast: Jacek Bizoń, tel. 32 717 71 32,
2. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit: Waldemar Szala, tel. 032 716 71 76,
3. KWK Mysłowice-Wesoła: Krzysztof Hajduk, tel. 032 317 55 82,
4. ZPE: Marcin Szczotka, tel. 032 717 28 24.

VI.

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Maksymalny przewidywany przez Zamawiającego wolumen ilościowy węgla do przewozu
wynosi 550 000,00 ton.
2. Podział ilościowy wolumenu na relacje przewozów przedstawia poniższa tabela:
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L.p.

Realizacja przewozu

0

1
Przewóz węgla z KWK Piast-Ziemowit
Ruch Piast do Zakładu Produkcji
Ekopaliwa

1.

Wolumen ilościowy
węgla do przewozu
[t] w okresie
zamówienia
2

3

Rodzaj
wagonów
do
przewozu
4

50 000,00

sortymenty
średnie

Ffals
(talbot)

Rodzaj
węgla

2.

Przewóz węgla z KWK Piast-Ziemowit
Ruch Ziemowit do Zakładu Produkcji
Ekopaliwa

280 000,00

sortymenty
średnie

Fals
(talbot)

3.

Przewóz węgla z KWK MysłowiceWesoła do Zakładu Produkcji Ekopaliwa

220 000,00

sortymenty
średnie

Fals
(talbot)

4.

Razem

550.000,00

Uwaga:
W przypadku realizacji zakresu ilościowego zamówienia w stopniu mniejszym niż określony został w
poszczególnych pozycjach tablicy podziału ilościowego wolumenu, zakresy ilościowe tych pozycji mogą
ulec zmniejszeniu, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu ilościowego innych pozycji ww. tablicy
podziału z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą doprowadzić do przekroczenia wartości umowy.
Zmieniony zakres ilościowy rozliczany będzie zgodnie z cenami zawartymi w cenniku zawartej umowy.
3.

VII.

W okresie realizacji umowy Zamawiający umożliwia Wykonawcy realizacje przewozów
po infrastrukturze własnej Zamawiającego. W granicach aktualnej zdolności przepustowej
Wykonawca będzie posiadał dostęp do infrastruktury kolejowej Zamawiającego
obejmującej w szczególności tory dojazdowe (szlakowe) do Zakładu Produkcji Ekopaliwa,
KWK Piast Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit, KWK Mysłowice-Wesoła oraz tory
zdawczo-odbiorcze niezbędne dla potrzeb wykonania przewozów objętych zamówieniem
bez ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Zamawiającego z tego tytułu.

Opis sposobu zamawiania i rozliczania usług.
1. Opis sposobu realizacji usługi.
1) Definicje umowne:
a) Harmonogram miesięczny (HM) – plan przewozowy zawierający co najmniej
określenie terminów podstawienia zamawianych przez KWK Piast-Ziemowit Ruch
Piast i Ruch Ziemowit lub KWK Mysłowice-Wesoła wagonów pod załadunek w
konkretnych dniach miesiąca, miejsca załadunku i relację przewozu (nazwę
odbiorcy węgla), planowaną masę towarową do przewozu. Harmonogram
uwzględnia potrzeby Zamawiającego i możliwości Wykonawcy oraz zdolności
produkcyjne i załadunkowe Zamawiającego. Harmonogram będzie wysyłany
Wykonawcy w formie pliku elektronicznego.
b) Zamówienie – pisemna informacja (sporządzana zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do umowy) potwierdzająca możliwość przyjęcia przez KWK PiastZiemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit lub KWK Mysłowice-Wesoła wagonów
Wykonawcy w dany dzień określonych w Harmonogramie miesięcznym.
2) W terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji przewozów
Zamawiający (Zakład Produkcji Ekopaliwa) będzie sporządzał i przesyłał drogą
elektroniczną Wykonawcy „Harmonogram miesięczny” przewozów.
3) W terminie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania przewozów
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i potwierdzenia Zamawiającemu
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„Harmonogramu miesięcznego” przewozów. „Harmonogram miesięczny” nie jest
podstawą do rozpoczęcia jednostkowej usługi przewozowej ani do wystawienia faktury.
4) Przesyłanie, uzgadnianie i potwierdzanie między Zamawiającym a Wykonawcą
„Harmonogramów miesięcznych” przewozów odbywać się będzie drogą elektroniczną
na adres:
a) ze strony Wykonawcy :…………………………………………………….
b) ze strony Zamawiającego (Zakład Produkcji Ekopaliwa): Halina Kumorowicz, email: h.kumorowicz@pgg.pl.
5) Podstawą rozpoczęcia jednostkowej usługi przewozu będzie zamówienie (na wagony)
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres:
…………………………………………………………………………………
6) Zamówienie na wagony składać będzie drogą elektroniczną na dwa dni przed
planowanym rozpoczęciem załadunku:
a) Oddział Ekspedycji KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast,
b) Oddział Ekspedycji KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit,
c) Oddział Ekspedycji KWK Mysłowice-Wesoła.
7) Przekazane zamówienia drogą elektroniczną uznaje się za przyjęte przez Wykonawcę
do realizacji.
8) Liczbę i zakres zamawianych usług będą warunkować bieżące potrzeby
Zamawiającego.
8a) Zamawiający zastrzega sobie prawo składania dodatkowych zamówień na świadczenie
usługi w dni świąteczne lub wolne od pracy. Przewidywana ilość zamówień
dodatkowych: 6 dla KWK Piast-Ziemowit i 6 dla KWK Mysłowice-Wesoła.
9) Przekazanie zamówienia w sposób określany w umowie uznaje się za skuteczne jego
dostarczenie.
10) O zmianach teleadresowych Wykonawca ma obowiązek poinformować
Zamawiającego.
11) Podstawą określenia okresowego (np. miesięcznego) wskaźnika wykonanych usług
będzie stosunek łącznej ilości ton węgla przewiezionych przez Wykonawcę do Zakładu
Produkcji Ekopaliwa w danym okresie do łącznej ilości ton zawartych w zamówieniach
złożonych w danym okresie rozliczeniowym przez KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i
Ruch Ziemowit oraz KWK Mysłowice-Wesoła w ramach realizacji zamówienia.
2. Opis odbioru wykonanej usługi.
Rozliczenie wykonywanych usług odbywać się będzie w okresach miesięcznych po
wystawieniu przez Zamawiającego „Protokołu odbioru wykonanych usług”, które będzie
podstawą wystawienia faktury.
3. Ogólne zasady realizacji zamówienia.
1) Zdolność rozładunkowa Zakładu Produkcji Ekopaliwa – 4000 t/doba.
2) Zdolność załadunkowa KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast – 1000 t/2,5 doby.
3) Zdolność załadunkowa KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit –2000 t/doba.
4) Zdolność załadunkowa KWK Mysłowice-Wesoła – 1000 t/doba.
5) W okresie realizacji umowy Zamawiający umożliwia Wykonawcy realizacje
przewozów po infrastrukturze własnej Zamawiającego. W granicach aktualnej
zdolności przepustowej Wykonawca będzie posiadał dostęp do infrastruktury kolejowej
Zamawiającego obejmującej w szczególności tory dojazdowe (szlakowe) do Zakładu
Produkcji Ekopaliwa, KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit, KWK
Mysłowice-Wesoła oraz tory zdawczo-odbiorcze niezbędne dla potrzeb wykonania
przewozów objętych zamówieniem bez ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz
Zamawiającego z tego tytułu.
6) Maszyniści/pracownicy wchodzący w skład drużyny trakcyjnej / prowadzący pojazdy
i inni muszą spełniać warunki określone w Ustawie o transporcie kolejowym
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z dnia 28.03.2003r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1043 i późniejsze zmiany) oraz
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z
prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych
rodzajów pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2015 poz. 46 i późniejsze zmiany).
7) W trakcie realizacji przewozu za przesyłkę w całości odpowiedzialny jest Wykonawca.
8) Za całość spraw związanych z przygotowaniem i realizacją przewozów odpowiedzialny
jest Wykonawca.
9) Wszelkie koszty związane z przejazdem po infrastrukturze PKP PLK S.A. ponosi
Wykonawca.
10) Z tytułu realizacji przewozów objętych postępowaniem Wykonawcy nie będą
przysługiwać opłaty z tytułu pozostawania wagonów w dyspozycji Zamawiającego dla
wykonania czynności załadunkowych i rozładunkowych.
11) Wagony samowyładowcze typ Fals (talbot) użyte do przewozów w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia powinny:
a) posiadać pneumatyczny system otwierania klap bocznych wagonów,
b) w przypadku użycia do przewozów różnych typów wagonów w jednym składzie
pociągu powinny być zgrupowane w składzie wg typu (sortowane).
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wykonywanych przewozów.
13) W przypadku obciążenia Zamawiającego sankcjami karnymi nałożonymi przez
jednostki kontrolne zewnętrzne obejmującymi zakres odpowiedzialności Wykonawcy,
Zamawiającemu przysługuje prawo regresu w stosunku do Wykonawcy.
14) Zamawiający oczekuje realizacji przewozów w systemie wahadłowym.
15) Przewóz węgla w jednym składzie pociągowym będzie obejmował wolumen
od ok. 950 ton do ok. 2200 ton.
16) Wykonawca zagwarantuje dysponowanie na wyłączność Zamawiającego ilością min.
120 wagonów niezbędnych do przewozu min. 4000 ton na dobę.
17) Wykonawca podstawiać będzie wagony typu Fals (talbot) o ładowności 52t.
VIII.

Obowiązki Wykonawcy.
1. Podstawić (dostarczyć) wagony próżne, sprawne, pozbawione zanieczyszczeń i zdatne do
załadunku na punkt zdawczo-odbiorczy odpowiednio KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i
Ruch Ziemowit lub KWK Mysłowice-Wesoła.
2. Maksymalny czas zabrania składu całopociągowego wynosi 12 godzin, licząc od godziny
wygłoszenia składu.
3. Po załadunku wagonów dokonać wymaganych czynności technicznych.
4. Wykonać wymagane obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia ruchu
kolejowego i sygnalizacji czynności techniczne i uruchomić pociąg (wyjazd) w czasie do
2 godzin liczonych od czasu najechania lokomotywy Wykonawcy do składu wagonów
(dotyczy składów całopociągowych o masie ok. 950 ton, do 4 godz. składów
całopociągowych o masie ok. 2200 ton) – powyższy warunek czasowy dotyczy jazd
realizowanych po infrastrukturze własnej Zamawiającego.
5. Dokonać przewozu wagonów ładownych zgodnie z relacją nadawcy/Zamawiającego
zawartą w dokumentacji przewozowej.
6. Zabrać wagony próżne po ich rozładunku z punktu zdawczo-odbiorczego.
7. Wykonawca odpowiada materialnie za szkody w majątku Zamawiającego i osób trzecich
powstałe z winy osób Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia.
8. Osoby wykonując przedmiot zamówienia zobowiązane są przestrzegać postanowień
obowiązujących przepisów dotyczących pracy na bocznicach kolejowych Zamawiającego.
9. Osoby wykonujące przez cały okres realizacji zamówienia powinni odpowiednio:
1) Maszyniści/pracownicy wchodzący w skład drużyny trakcyjnej / prowadzący pojazdy
i inni spełniać warunki określone w Ustawie o transporcie kolejowym
z dnia 28.03.2003r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1043 i późniejsze zmiany) oraz
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Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w
sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z
bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów
kolejowych (Dz.U. z 2015 poz. 46 i późniejsze zmiany).
2) Stosować środki ochrony indywidualnej oraz wymagany przepisami sprzęt
sygnalizacyjny.
10. Osoby realizujące przedmiot zamówienia zobowiązane są przestrzegać postanowień
obowiązujących przepisów dotyczących pracy na bocznicach kolejowych Zamawiającego.
11. Posiadać przez cały okres realizacji zamówienia:
1) licencję na wykonywanie przewozów rzeczy na terenie kraju, o której mowa w art. 43
Ustawy o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1043 z późn. zm.),
2) jednolity certyfikat bezpieczeństwa przewoźnika kolejowego wydany przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego na podstawie art. 18 Ustawy o transporcie kolejowym
z dnia 28.03.2003r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 i późniejsze zmiany),
3) prawo dostępu do krajowych linii kolejowych, których Zarządcą jest PKP PLK S.A.
IX.

Obowiązki Zamawiającego.
1. Obowiązki Zakładu Produkcji Ekopaliwa:
1) dokonać oględzin technicznych składów pociągów w punkcie zdawczo-odbiorczym,
2) zabrać wagony z punktu zdawczo - odbiorczego i podstawić je pod rozładunek,
3) rozładować wagony w wyznaczonym czasie (do 24 godz. liczonych od czasu
zakończenia oględzin technicznych składów pociągów – dotyczy składu ok. 1000 ton,
4) po zakończeniu rozładunku wystawić wagony na punkt zdawczo-odbiorczy.
2. Obowiązki KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast:
1) dokonać oględzin technicznych składów pociągów w punkcie zdawczo-odbiorczym,
2) zabrać próżne wagony z punktu zdawczo - odbiorczego w obrębie KWK PiastZiemowit Ruch Piast i podstawić pod załadunek,
3) załadować wagony w wyznaczonym czasie (do 60 godz. liczonych od czasu
zakończenia oględzin technicznych wagonów – dotyczy składu ok. 1000 ton),
4) zdać załadowane wagony do przewozu i dokonać wymaganych czynności
handlowych.
3. Obowiązki KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit:
1) dokonać oględzin technicznych składów pociągów w punkcie zdawczo-odbiorczym,
2) zabrać próżne wagony z punktu zdawczo - odbiorczego w obrębie KWK PiastZiemowit Ruch Ziemowit i podstawić pod załadunek,
3) załadować wagony w wyznaczonym czasie (do 24 godz. liczonych od czasu
zakończenia oględzin technicznych wagonów – dotyczy składu ok. 2000 ton),
4) zdać załadowane wagony do przewozu i dokonać wymaganych czynności
handlowych.
4. Obowiązki KWK Mysłowice-Wesoła:
1) dokonać oględzin technicznych składów pociągów w punkcie zdawczo-odbiorczym,
2) zabrać próżne wagony z punktu zdawczo - odbiorczego w obrębie KWK MysłowiceWesoła i podstawić pod załadunek,
3) załadować wagony w wyznaczonym czasie (do 24 godz. liczonych od czasu
zakończenia oględzin technicznych wagonów – dotyczy składu ok 1000 ton),
4) zdać załadowane wagony do przewozu i dokonać wymaganych czynności
handlowych.
5. Udostępnić Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej: Zakładu Produkcji Ekopaliwa,
KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit, KWK Mysłowice – Wesoła,
Regulamin Określający Zasady Dokonywania Zmian Czoła Pociągu na torach
Zamawiającego KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit oraz KWK MysłowiceWesoła.
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6.

7.
X.

XI.

W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku wymaganych kwalifikacji lub
naruszenia postanowień Prawa Pracy, Regulaminu Pracy obowiązującego u
Zamawiającego, Zamawiający odda go do dyspozycji Wykonawcy.
Czas oględzin technicznych wagonów wynosi do 3 godz.

Gwarancja i postępowanie reklamacyjne.
Zgodnie z § 6 Załącznika nr 5 do SWZ – IPU.
Forma zatrudnienia osób realizujących zamówienie.
Zgodnie z § 8 ust. 1 Załącznika nr 5 do SWZ – IPU.

XII.

Świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia.
Realizacja przedmiotowego zamówienia nie wymaga odpłatnego korzystania ze składników
majątku Zamawiającego lub świadczenia usług bądź wydania materiałów niezbędnych do
wykonania zamówienia.

XIII.

Informacje dodatkowe.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed przystąpieniem do realizacji umowy
zobowiązany jest do zapoznania się i postępowania zgodnie z „Informatorem dla firm
obcych wykonujących usługi w Polskiej Grupie Górniczej S.A.” zawierającym jednolite
zasady dotyczące zatrudnienia innych podmiotów gospodarczych do wykonywania prac na
terenie kopalni – dostępnym u osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy.
2. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie
przedmiotowej umowy – jeżeli dotyczy.
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Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Elektroniczny Formularz Ofertowy jest dostępny na
platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.
Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego
znajduje się w Profilu Nabywcy.
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Załączniki nr 3 do SWZ – składane przez wykonawcę wraz
z ofertą
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Załącznik nr 3.1 do SWZ

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Nazwa i adres
Podwykonawcy

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć
Podwykonawcy

1

2

Uwaga:
Wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część lub części zamówienia Podwykonawcom.
Należy złożyć wraz z ofertą.
Jeżeli Podwykonawca w dniu składania oferty nie jest znany, wówczas Wykonawca wypełnia tylko
kolumnę nr 2.
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Załącznik nr 3.2 do SWZ

INFORMACJA O POWSTANIU U ZAMAWIAJĄCEGO
OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
(DOTYCZY WYKONAWCÓW MAJACYCH SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI POLSKI)

Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług 1) w zakresie części
zamówienia (zadania):
Nr zadania/pozycji (zgodnie z formularzem
ofertowym) lub „ wszystkie oferowane
pozycje” 2)

Stawka podatku od towarów i usług obowiązująca u
zamawiającego 1)
[%]

Oświadczam, że wartość towaru netto w danym zadaniu/ pozycji równa jest wartości określonej
w Formularzu Ofertowym.

1) Stawka podatku od towarów i usług obowiązująca u zamawiającego zgodnie z ustawą
z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynosi 23%.
2) Wpisać odpowiednio (w przypadku większej ilości zadań/pozycji można numery zadań/pozycji
wpisać w jednej pozycji tabeli np. „1, 3, od 5 do 19” lub „wszystkie oferowane
zadania/pozycje”)
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Załącznik nr 3.3 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO
DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO
WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją warunków zamówienia
obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie przewozów węgla transportem kolejowym z Oddziałów:
KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit oraz KWK Mysłowice-Wesoła do Zakładu
Produkcji Ekopaliwa w Woli w okresie 12 miesięcy, nr sprawy: 642100109, my:
………………………………………………………………..…….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
……………………………………………………………………... (imię i nazwisko osoby podpisującej)
Oświadczając, iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając
w imieniu …………………………………………………………………… (wpisać nazwę podmiotu
udostępniającego) z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego)
zobowiązujemy się do:
udostępnienia ………………………………………………………………. (wpisać komu) z siedzibą w
……………………………………………….… zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas
zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.
1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:
a) …………………………………………………………………………………………………
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)
b) …………………………………………………………………………………………………
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)
c) …………………………………………………………………………………………………
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)
2) Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3) Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5) Zrealizujemy następujące usługi wchodzące z zakres przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich
przez Wykonawcę –w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu
zamówienia -przy wykonaniu przedmiotu zamówienia i oświadczamy, że odpowiadamy solidarnie
z wykonawcą, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosimy winy.
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Załącznik nr 3.4 do SWZ

OŚWIADCZENIE O KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWA
WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU ART. 81 UPZP
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):
- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- duże przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- inny rodzaj

W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze
oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców.
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Załącznik nr 3.5 do SWZ

NIE DOTYCZY
Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności
W związku z zainteresowaniem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: .………………………………………………………
działając jako uprawniony do reprezentacji …………………………………. oświadczam,
że zobowiązuje się do zachowania w poufności otrzymanych przeze mnie informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego (dalej Informacji).
Otrzymanych Informacji nie będę w żaden sposób upubliczniał ani przekazywał innym
podmiotom.
Zobowiązuję się do wykorzystania Informacji jedynie w celu uczestniczenia w postępowaniu.
Zobowiązuję się, że pracownicy i inne osoby mające dostęp do Informacji w związku
z uczestnictwem w postępowaniu zobowiążę do zachowania ich w poufności. Za ujawnienie
tajemnicy przez takie osoby odpowiadam tak jak za działania własne.
Jestem świadomy odpowiedzialności z tytułu naruszenia powyższego zobowiązania
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Załącznik nr 3. 6 do SWZ

Wykaz podmiotów, które będą realizować usługę transportu kolejowego
L.p.

Nazwa
podmiotu/ów

1.

Dokumenty potwierdzające prawo do realizowania usługi
Nr dokumentu /
Rodzaj dokumentu
data wydania*
Część 1
Jednolity certyfikat bezpieczeństwa
wydany na podstawie Ustawy o
transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z
2020r. poz. 1043 z późn. zm.)
Licencja na wykonywanie przewozów
rzeczy na terenie kraju, o której mowa
w art. 43 Ustawy o transporcie
kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.
1043 z późn. zm.)
Dysponuje prawem dostępu do
infrastruktury kolejowej zarządzanej
Tak/Nie /**
przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.
Część 2
Jednolity certyfikat bezpieczeństwa
wydany na podstawie Ustawy o
transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z
2020r. poz. 1043 z późn. zm.)

2.

Licencja na wykonywanie przewozów
rzeczy na terenie kraju, o której mowa
w art. 43 Ustawy o transporcie
kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.
1043 z późn. zm.)
Dysponuje prawem dostępu do
infrastruktury kolejowej zarządzanej
przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.

Tak/Nie /**

2.

W wykazie należy wpisać*: Numery i daty wydania dokumentów
** niepotrzebne skreślić
Zasady wypełnienia załącznika:
Część 1 (L.p.1) załącznika wypełniają Wykonawcy realizujący zamówienie wyłącznie samodzielnie, bez
udziału podwykonawców, przy jednoczesnym wpisaniu w Części 2 (L.p. 2) załącznika słów „nie dotyczy”;
Część 1 i 2 (L.p. 1 i 2) załącznika wypełniają Wykonawcy realizujący zamówienie samodzielnie (wypełniają
Część 1 (L.p. 1) załącznika przeznaczoną dla Wykonawcy) oraz przy jednoczesnym przewidywanym
wykorzystaniu przy realizacji zamówienia podwykonawców (dla podwykonawców wypełniają Część 2
załącznika (L.p.2)).
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Załącznik nr 3.7 do SWZ

Oświadczenie o dostępie do infrastruktury kolejowej

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Wykonanie przewozów węgla transportem kolejowym z Oddziałów:
KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit oraz KWK Mysłowice-Wesoła
do Zakładu Produkcji Ekopaliwa w Woli
w okresie 12 miesięcy
oświadczam, że posiadam prawo dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
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Załączniki nr 4 do SWZ – składane przez Wykonawcę, którego
oferta jest najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego :
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Załącznik nr 4.1 do SWZ

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza jednolitego
dokumentu (JEDZ) w formacie xml o nazwie „espd—reguest.xml” do zaimportowania i wypełnienia przez
Wykonawcę w serwisie eESPD.
Uwaga:
Wykonawca zapisuje udostępniony w Profilu Nabywcy plik na swoim komputerze następnie poprzez
poniżej wskazany link otwiera program umożliwiający wypełnienie JEDZ do którego importuje zapisany
wcześniej plik.
Formularz przygotowany przez Zamawiającego zawierać będzie tylko pola przez niego wskazane
konieczne do wypełnienia przez Wykonawcę.
Wypełnienie formularza odbędzie się w serwisie internetowym JEDZ.
Link: http://espd.uzp.gov.pl
Przy wykonaniu czynności związanych z obsługą ww. formularza należy posiłkować się informacjami
zawartymi na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Repozytorium wiedzy”
i dalej „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”.
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Załącznik nr 4.2 do SWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 642100109, którego przedmiotem
jest wykonanie przewozów węgla transportem kolejowym z Oddziałów: KWK PiastZiemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit oraz KWK Mysłowice-Wesoła do Zakładu Produkcji
Ekopaliwa w Woli w okresie 12 miesięcy oświadczamy, że:
o Nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 275) z żadnym z Wykonawców, którzy
złożyli ofertę w postępowaniu
lub
o Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 275) z Wykonawcą / Wykonawcami
wskazanymi w poniższej tabeli. W załączeniu przedstawiamy dokumenty lub/i informacje
potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej*)
L.p.

Nazwa podmiotu, adres

*) – zaznaczyć odpowiednio

W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze
oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców.
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Załącznik nr 4.3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG
w okresie ostatnich trzech lat
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wartość
zamówienia
brutto zł
(w okresie
ostatnich trzech lat
przed terminem
składania ofert)

Data
wykonania
(należy podać:
dd/mm/rrrr lub
okres od
dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

Pełna nazwa
Odbiorcy
usług

Podmiot
wykonujący
zamówienie*
(w przypadku
korzystania przez
Wykonawcę
z jego potencjału)

1
2
3

Uwaga!
• Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
• W przypadku usług powtarzających się lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisać „do
nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia.
• Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie usługi zostały wykonane
należycie lub są wykonywane należycie.
• W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
• Wykaz zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub
Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie
art. 126 ustawy Pzp.
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Załącznik nr 4.4 do SWZ

NIE DOTYCZY
WYKAZ OSÓB KIEROWANYCH DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu

L.p.

Wymagania
Zamawiającego
w zakresie ilości
osób o
wymaganych
uprawnieniach/k
walifikacjach

1

2

Imię i nazwisko

Nr dokumentu
potwierdzającego
posiadane
uprawnienia/
kwalifikacje/
wykształcenie

Podmiot
udostępniający
zasoby w
przypadku
korzystania
przez
Wykonawcę

3

4

5

1
2
3
Uwaga:
• W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
• Wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub
wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie
art. 126 ustawy Pzp.
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Załącznik nr 4.5 do SWZ

WYKAZ URZĄDZEŃ LUB WYPOSAŻENIA ZAKŁADU
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
Podmiot
Minimalna ilość
Parametry
udostępniający
sprzętu
techniczne
Ilość sprzętu Parametry techniczne
zasoby
wymagana
sprzętu
dostępnego
wymagane przez
w przypadku
przez
oferowanego
Wykonawcy
Zamawiającego
korzystania
Zamawiającego
przez
przez
Wykonawcę
Wykonawcę

L.p.

Nazwa
sprzętu

1

2

3

1

wagon
samowyładowczy
serii Talbot
(Fal / Fals / Falns)

120 szt.

ładowność
min. 52 t

2

lokomotywa
spalinowa

4 szt.

minimalna moc
znamionowa 550
kW

4

5

6

7

Uwaga:
• W przypadku, gdy wykazano zasoby innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
• Wykaz zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub
Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie
art. 126 ustawy Pzp.
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Załącznik nr 4.6 do SWZ

NIE DOTYCZY
Zapotrzebowanie na ( wzajemne) świadczenia Zamawiającego
W związku z wyborem naszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na (tytuł zadania):
…………………………………………………………………………………………………………… - na
czas realizacji ww. umowy, składamy zapotrzebowanie na następujące świadczenia:
1. najem/dzierżawa:
a) pomieszczeń biurowych, tj……………………………………….
- TAK/NIE
b) pomieszczeń warsztatowych i innych, tj…………………….
- TAK/NIE
c) budynków, tj……………………………………………………………..
- TAK/NIE
d) budowli, tj. …………………………………………………………..
- TAK/NIE
e) gruntów, tj. ………………………………………………………………
- TAK/NIE
f) ruchomości (sprzętu), tj. ……………………………………….
- TAK/NIE
przyjmując do wiadomości, że oddanie w najem/dzierżawę wymienionych wyżej środków trwałych odbędzie
się w miarę posiadanych przez Polską Grupę Górniczą S.A. możliwości na podstawie odrębnie zawartej
umowy najmu/dzierżawy w zakresie uzgodnionym pomiędzy stronami.”
2. usługi szkolenia pracowników (trwające 8h i dłużej)
- TAK / NIE
3. usługi na rzecz pracowników Wykonawcy:
a) łaźni
- TAK/NIE
b) maskowni i lampowni (lampy górnicze, aparaty ucieczkowe, metanomierze, maski przeciwpyłowe,
zatyczki do uszu)
- TAK / NIE
w tym:
maski przeciwpyłowe P2 jednorazowego użytku,
- TAK / NIE
maski przeciwpyłowe P3 jednorazowego użytku
- TAK / NIE
4. łączność telefoniczna
- TAK / NIE
5. inne, tj. ……………………………….
– wg odrębnych pisemnych ustaleń.
Wnoszę o wydanie …. szt. kart identyfikacyjnych dla pracowników zatrudnionych do realizacji umowy
(zmiana liczby osób wymaga uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu).
Akceptujemy następujące warunki rozliczeń:
1) cena - według cennika stanowiącego załącznik do SIWZ/zamówienia/zlecenia (w braku pozycji cennika
– umowna);
2) rozliczenia następować będą:
- ad. 1, 4 i 5 – na podstawie odrębnie zawartych umów,
- ad. 2 i 3 – na podstawie zawartych umów przychodowych z uwzględnieniem złożonego
zapotrzebowania:
• ad. 2 – wg listy osób uczestniczących w szkoleniu,
• ad. 3 - wg danych z systemu rejestracji ECP, przy czym rejestracja „wejścia” stanowi równocześnie
potwierdzenie skorzystania w danym dniu z łaźni(przy braku wyłączenia), a rejestracja „zjazdu” –
z usług łaźni, maskowni i lampowni oraz pobrania półmasek filtrujących kl. P2 lub P3
jednorazowego użytku i zatyczek do uszu, zaś Wykonawca obciążony zostaje kwotą stanowiącą
sumę wynikającą ze wszystkich dokonanych w miesiącu rejestracji w systemie ECP swoich
pracowników;
3) osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia otrzymują indywidualne karty identyfikacyjne przypisane
wyłącznie do danej umowy - jako przepustki legitymujące posiadacza oraz stanowiące podstawę do
ewidencji świadczeń w stosowanym u Zamawiającego systemie informatycznym ECP;
4) termin płatności za wzajemne świadczenia Zamawiającego wynosi ….. dni i liczony będzie od daty
wystawienia faktur/not obciążeniowych.
W dniu podpisania protokołu odbioru zamówienia stanowiącego podstawę złożenia niniejszego
zapotrzebowania przedłożymy (ustanowionemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego inspektorowi nadzoru) potwierdzenie wykonania rozliczeń zgodnie z niniejszym zapotrzebowaniem.
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Załącznik nr 5 do SWZ

Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia od umowy stanowią odrębny plik.
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