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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
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 630 do 1430
Oddział KWK Piast-Ziemowit
43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16
Część II. Postępowanie
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z
2019 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: Zaprojektowanie i budowa instalacji do produkcji
ekogroszku klasy 6-25 mm z wykorzystaniem węgla własnego oraz węgla z innych
kopalń dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.

JBi Postępowanie nr 432101584 - Zaprojektowanie i budowa instalacji do produkcji ekogroszku klasy 6-25 mm
z wykorzystaniem węgla własnego oraz węgla z innych kopalń dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.

3
JP20210923

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1
oraz 1.6 (PFU) do SWZ.
3. Kody CPV: 45000000-7; 45213251-7; 45311000-0; 45332000-3; 51510000-0; 713232000
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. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia podobnego, o którym mowa w
ustawie Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
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,
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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:
2.1) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał:
a) co najmniej 1 dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę o wartości nie niższej niż 600 000,00 brutto PLN,
b) 3 roboty budowlane o łącznej wartości nie niższej niż 14 000 000,00 brutto
PLN, w tym co najmniej 1 robota budowlana o wartości nie niższej niż
6 000 000,00 zł brutto PLN.
Przez wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem pozwolenia na
budowę Zamawiający rozumie opracowanie dokumentacji projektowych wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie: budowy, rozbudowy lub przebudowy
ciągów technologicznych zakładów przemysłowych w zakresie obiektów budowlanych
i urządzeń charakterystycznych dla tego typu zakładów.
Przez roboty budowlane Zamawiający rozumie roboty związane z budową, rozbudową
lub przebudową obiektów przemysłowych, wykonywane w następującym zakresie:
wykonywanie nowych konstrukcji stalowych i żelbetowych, montaż urządzeń,
instalacji, sieci.
2.2) skieruje do wykonania zamówienia osoby o następujących kwalifikacjach:
2.2.1) osoby, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst
jednolity Dz. U. 2020r., poz.1333 z późniejszymi zmianami), w liczbie:
a) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
b) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
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c) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń,
d) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności drogowej bez ograniczeń,
e) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej (kierownik budowy) do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń,
f) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej (kierownik robót) do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
g) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej (kierownik robót) do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i
kanalizacyjnych bez ograniczeń,
h) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej (kierownik robót) do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
i) co najmniej 1 osobę sprawującą nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy posiadającą kwalifikacje wymagane dla pracowników służby
BHP; zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 02 września 1997 r. (Dz. U. z
1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.), spełniającą następujące warunki:
 posiadającą odpowiednie wykształcenie (technik bezpieczeństwa i higieny
pracy lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy),
 pełniącą służbę bhp tzn. posiadającą co najmniej 3- letnie doświadczenie
zawodowe w obszarze pełnienia funkcji związanych z bezpieczeństwem i
higieną pracy,
 posiadającą aktualne (do 5 lat od daty składania ofert) szkolenie okresowe
bhp dla pracowników służby bhp.
2.2.2) osoby posiadające wymagane kwalifikacje niezbędne do pełnienia
obowiązków osoby wykonującej czynności w dozorze ruchu w podziemnych
zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02 sierpnia 2016r. w sprawie
kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego wydane przez
właściwy organ nadzoru górniczego:
a) co najmniej 1 osobę dozoru na zmianę w specjalności budowlanej,
b) co najmniej 1 osobę dozoru na zmianę w specjalności mechanicznej maszyn
i urządzeń na powierzchni w podziemnych zakładach górniczych
wydobywających węgiel kamienny,

JBi Postępowanie nr 432101584 - Zaprojektowanie i budowa instalacji do produkcji ekogroszku klasy 6-25 mm
z wykorzystaniem węgla własnego oraz węgla z innych kopalń dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.

6
JP20210923

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit

c) co najmniej 1 osobę dozoru na zmianę w specjalności elektrycznej na
powierzchni w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel
kamienny.
Uwaga: Zamawiający wymaga obecności co najmniej 1 osoby dozoru na każdą
zmianę, na której prowadzone będą prace w danej specjalności.
2.2.3) osoby posiadające uprawnienia/kwalifikacje zawodowe do wykonania prac
specjalistycznych (np. spawacz, hakowy, obsługa elektrowciągów,
montażysta rusztowań, elektromonter) tj.:
a) co najmniej 5 osób posiadających aktualne kwalifikacje spawacza
(lutowacza) gazowego potwierdzone ważnym świadectwem Instytutu
Spawalnictwa lub inną uprawnioną jednostką zgodnie z wymaganiami PNEN 287-1 lub ISO 9609-1.
b) co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia do obsługi dźwigu,
c) co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia hakowego,
d) co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia do obsługi elektrowciągów,
e) co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia do montażu rusztowań,
f) co najmniej 5 osób posiadających uprawnienia elektromontera.
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę większej ilości kwalifikacji,
o których mowa powyżej.
Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla w/w na
podstawie wcześniejszych przepisów.
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
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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 zasobów dostępnych wykonawcy podmiotu udostępniającego
2) sposób i okres udostępnienia i wykorzystania zasobów podmiotu udostępniającego
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby zrealizuje roboty budowlane
lub 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.
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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
 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,
 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
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 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,
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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:


nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,



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.

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.
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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.
4. 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).
5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający
wymaga złożenia:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty; 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. Do wykazu należy dołączyć
oświadczenie, że osoby posiadające uprawnienia budowlane będą posiadać w trakcie
realizacji zamówienia aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (wg. Załącznika nr 4.4 do SWZ).
6. Oświadczenie JEDZ powinno być sporządzone w formie elektronicznej (z podpisem
elektronicznym kwalifikowanym).
7. Podmiotowe środki dowodowe powinny być złożone zgodnie z przepisami
Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. 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:
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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,
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.
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).
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.
10. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym wykonawca przekazuje
wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. 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
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Część X. Wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 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.)
2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy konto Santander
Bank Polska S.A., nr rachunku 96 1090 1186 0000 0001 4694 7197 z wpisaniem na
dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr 432101584 pt: „Zaprojektowanie i
budowa instalacji do produkcji ekogroszku -R Ziemowit”. Koszty prowizji bankowych z
tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
3. 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.
4. 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.
5. Beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Polska Grupa Górnicza S.A. ul. Powstańców
30, 40-039 Katowice.
6. 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
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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
pełnomocnikiem),

podpisania

oferty

(w

przypadku

posługiwania

się

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: nie dotyczy
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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
2020 r. 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 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) .
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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 przy 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 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.
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Część XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
11:00
1. Ofertę należy złożyć do: 21.12.2021r
……………….. godz. …………………..
12:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: …..……………
, godz. ………………
21.12.2021r
3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert.
20.03.2022r
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia …………………..
Pierwszym
dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
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: Leon Stefanides
2) W sprawach formalno-proceduralnych: Joanna Bielenin
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 6 do SWZ – nie dotyczy.
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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.
Wartość Etapu I – nie więcej niż 5% wartości netto oferty,
Wartość Etapu II – nie mniej niż 95% wartości netto oferty.
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.
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:
Cena z wagą 100
2. W kryterium cena oceniana będzie całkowita cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:
Pofx = (Kmin / Kx ) x 100 pkt
gdzie:
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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”
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: 100 000,00 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 zamknięci 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
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:
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1) Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji
i otrzymają od Zamawiającego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety
login-hasło, umożliwiające im zalogowanie do Portalu Aukcji Publicznych
(https://laip-pgg.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 loginhasło).
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
Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: j.bielenin@pgg.pl

potwierdzają

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).
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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;
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: zgloszenie@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
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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.
Część XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu
rękojmi za wady lub gwarancji, w wysokości 2 % ceny całkowitej umowy.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zabezpieczenie wnoszone w
pieniądzu Zamawiający uzna za wniesione, po wpływie wymaganej kwoty na wskazany
rachunek bankowy Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
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1) W pieniądzu - wpłaty należy dokonać w formie przelewu na konto 62 1090 1186 0000
0001 4694 7227 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy – Zaprojektowanie i budowa instalacji do produkcji ekogroszku –R
Ziemowit, nr sprawy 432101584”
2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) W gwarancjach bankowych,
4) W gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) W poręczeniach udzielanych 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.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz należy zdeponować przed
zawarciem umowy w kasie w Oddziale KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, Dział
Ekonomiki Produkcji i Pozostałych Rozliczeń – Pracownicza Kasa Zapomogowo –
Pożyczkowa (PKZP), 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16, Budynek Dyrekcji, Cechownia
parter pok. nr 26 w godzinach: od 7:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku, w formie
oryginału dokumentu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Kopię tego
dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenia należy dostarczyć Zamawiającemu przed
podpisaniem umowy.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 1.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
9.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30%
wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi
za wady lub gwarancji.
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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 2016 r.
Część XX. Formalności, jakie należy dopełnić przed zawarciem umowy
1.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia
o wyborze jego oferty:
1) lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia podpisanego
zapotrzebowania
na
(wzajemne)
świadczenia
Zamawiającego
(dalej:
Zapotrzebowanie) zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ

2) lecz nie później niż do dnia podpisania umowy oświadczenia o niekorzystaniu ze
wzajemnych świadczeń zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SWZ –
nie dotyczy.
2. Pod pojęciem wzajemnych świadczeń należy rozumieć usługi świadczone przez
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy a obejmujące swym zakresem usługi łaźni,
lampowni, szkolenia pracowników, łączności telefonicznej, korzystanie z półmasek,
zatyczek do uszu, aparatów ucieczkowych, metanomierzy, najem/dzierżawę środków
trwałych, inne, wg odrębnego ustalenia stron umowy.
3. Zakres odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy
stanowi Załącznik nr 1.3 do SWZ.
4. Cennik odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy
stanowi Załącznik nr 1.4 do SWZ .
5. Wzór umowy przychodowej stanowi Załącznik nr 1.5 do SWZ.
Wskazane
powyżej
załączniki
są
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg

dostępne

pod

adresem

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 1.1 – Wzór zapotrzebowania na świadczenia wzajemne
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Załącznik nr 1.2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o niekorzystaniu ze wzajemnych świadczeń – nie
dotyczy
Załącznik nr 1.3 - Zakres odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy
Załącznik nr 1.4 - Cennik odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy
Załącznik nr 1.5 - Wzór umowy przychodowej
Załącznik nr 1.6 – Program funkcjonalno -użytkowy
Załącznik nr 1.7 - Wymagania prawno-techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia w elementy
(transpondery pasywne) dla elektronicznej identyfikacji.
Załącznik nr 1.8 – Mapa poglądowa
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
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 wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 4.4 – Wykaz osób kierowanych do wykonania zamówienia
Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Elektronicznie podpisany

Władysław
Władysław przez
Dudkiewicz
2021.11.16 07:32:29
Dudkiewicz Data:
+01'00'

………………………..…………….
Władysław Dudkiewicz

Z-ca Przewodniczącego

Jadwiga Dąbek

Jadwiga
Dąbek

Elektronicznie podpisany
przez Jadwiga Dąbek
Data: 2021.11.15 13:18:15
+01'00'
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Elektronicznie

Sekretarz

przez
Joanna podpisany
Joanna Bielenin
Data:
2021.11.15
Bielenin 13:08:38 +01'00'

Joanna Bielenin

Członek

Leon Stefanides

Leon
Stefanides

Członek

Sławomir Piątek

Sławomir
Piątek

Członek

Zenon Wróbel

Członek

Sylwia Kulpa

Członek

Krzysztof Maciołek

Elektronicznie podpisany
przez Leon Stefanides
Data: 2021.11.16
06:50:08 +01'00'
Elektronicznie podpisany
przez Sławomir Piątek
Data: 2021.11.16
07:13:07 +01'00'

HH

Sylwia
Kulpa
Krzysztof Maciołek

Elektronicznie podpisany
przez Sylwia Kulpa
Data: 2021.11.15 13:35:30
+01'00'

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Maciołek
Data: 2021.11.15
13:46:11 +01'00'

ZATWIERDZAM

Tomasz
Kudłacik

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Kudłacik
Data: 2021.11.16 09:43:50
+01'00'

…………………………………..
podpis osoby uprawnionej

Elektronicznie podpisany
Krzysztof
przez Krzysztof Krasucki
Data: 2021.11.16 12:28:09
Krasucki
+01'00'
…….....…………………………

podpis osoby uprawnionej
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Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówieni a(SOPZ)
I.

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i budowa instalacji do produkcji
ekogroszku klasy 6-25 mm z wykorzystaniem węgla własnego oraz węgla z innych kopalń
dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.
2. Realizacja zadania w systemie projektuj i buduj.
3. Podstawowy zakres:
1) Wykorzystanie stalowej konstrukcji budynku po niedokończonej inwestycji,
2) Zabudowa układu krusząco –sortującego,
3) Zabudowa układu przenośników taśmowych,
4) Zabudowa zbiorników stalowych,
5) Zabudowa przesiewacza w celu usunięcia nadziarna i podziarna,
6) Zabudowa wagi taśmowej,
7) Wykonanie dróg dojazdowych z placem składowym dla gotowych produktów
o pojemności 2 000 t.
8) Z wykorzystaniem urządzeń Zamawiającego z Zakładu Produkcji Ekopaliwa tj.:
kruszarka czterowalcowa (demontaż, transport i montaż),
9) Z wykorzystaniem popiołomierzy Zamawiającego.
4. Obowiązek oznakowania zgodnie z załącznikiem nr 1.7 do SWZ.
5. Do realizacji przedmiotu zamówienia użyte zostaną wyłącznie urządzenia, maszyny,
podzespoły, części i materiały fabrycznie nowe, czyli takie, które nie były remontowane,
regenerowane i używane, za wyłączeniem urządzeń, maszyn, podzespołów, części
i materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wszystkie elementy konstrukcji
stalowej będą zabezpieczone antykorozyjnie (wg warunków technicznych producenta).

II.

Lokalizacja:
Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 4 – Dział
Przeróbki Mechanicznej.

III.

Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji określony został 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. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U.
2020 r., poz. 1064 wraz z późn. zmianami).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1333
wraz z późn. zmianami).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215).
4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 833).
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 961).
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6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. 2020 r., poz.
1320) oraz wynikające z niej akty wykonawcze.
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 wraz
z późniejszymi zmianami).
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r., poz. 1609).
9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst
jednolity – Dz. U. 2013 r., poz. 1129).
10. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831).
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117 wraz z późniejszymi zmianami).
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1722).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami).
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065).
15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z 2010 r., nr 109 poz. 719).
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030).
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz.
401 wraz z późniejszymi zmianami).
18. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U.
2017 r., poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami).
19. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1830
z późniejszymi zmianami).
20. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr
169, poz. 1650 wraz z późniejszymi zmianami).
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21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach
związanych z wysiłkiem fizycznym (tekst jednolity - Dz.U. 2018 r., poz. 1139).
22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r., nr. 40, poz. 470
z późniejszymi zmianami).
23. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw
i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 r., poz. 2176).
24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn wdrażające postanowienia Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego
i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn
(Dz. U. 2008 r., nr 199 poz. 1228 z późniejszymi zmianami).
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, wgląd do dokumentacji
1. Zamawiający umożliwi przed złożeniem oferty, upoważnionym przedstawicielom
potencjalnego Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej rejonu, który będzie objęty
przedmiotowym postępowaniem. Wizja może odbyć się na pisemny wniosek Wykonawcy.
Termin i czas jej dokonania należy uzgodnić i potwierdzić z:
1) Leon Stefanides, tel. +48 32/716-75-72, email: l.stefanides@pgg.pl lub
2) Sławomir Piątek, tel. +48 32/716-73-13, email: slawomir.piatek@pgg.pl
2. Zamawiający umożliwi przed złożeniem oferty, upoważnionym przedstawicielom
potencjalnego Wykonawcy zapoznanie się z posiadaną dokumentacją dotyczącą rejonu który
objęty będzie przedmiotowym postępowaniem – po złożeniu Zobowiązania Wykonawcy do
zachowania w poufności - wg wzoru Załącznika nr 6 do SWZ.
VI. Opis przedmiotu zamówienia.
Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.
Etap II – budowa instalacji do produkcji ekogroszku typu Karlik 26+, przeprowadzenie ruchu
próbnego technologicznego, otrzymanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie
kompletnego obiektu do eksploatacji.
Budowa kompletnej instalacji do produkcji ekogroszku typu Karlik 26+ powinna obejmować
swoim zakresem między innymi:
a) zabudowę w istniejącej konstrukcji stalowej po niedokończonej inwestycji znajdującej się na
zwałach węgla urządzeń technologicznych (przesiewaczy, zbiorników, przenośników,
podajników, urządzeń do ciągłego pomiaru jakości węgla oraz wag technologicznych)
umożliwiających uzyskanie gotowego produktu handlowego o uziarnieniu 6-25 mm.
Do produkcji zostanie wykorzystany groszek produkcji własnej oraz z innych kopalń.
Produktem końcowym powinien być węgiel ekogroszek typu Karlik 26+ powstały
z zmieszania w ściśle określonych proporcjach dwóch klas węgla w sortymencie groszek 6-25
mm o różnych parametrach fizykochemicznych,
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b) budowę systemu informatycznego wraz z zabudową urządzeń do ciągłego pomiaru jakości
węgla, wag taśmowych i falowników. Powyższy system powinien umożliwiać uzyskanie
z mieszaniny węgli o różnej kaloryczności produktu końcowego o ściśle zadanej, określonej
wartości opałowej lub popiołu. W tym przypadku – ekogroszku o uziarnieniu 6-25 mm
i wartości opałowej 26 - 27,99 MJ/kg. Parametry końcowe produktu w razie potrzeby mogą
zostać przez Zamawiającego zmienione na etapie projektowania i użytkowania w zakresie
kaloryczności dostarczonego węgla,
c) budowę placu składowego służącego do oddzielnego zgromadzenia dwóch różnych klas węgla
przed skierowaniem do przerobu w rejonie istniejącej konstrukcji. Węgiel w miejsce
składowania zostanie dostarczony układem przenośników taśmowych spod dołu
rozładowczego wagonów kolejowych,
d) budowę nowego pomostu przenośnikowego podającego węgiel z placu składowego do
szkieletu konstrukcji w celu dalszego przerobu,
e) budowę układu załadunku węgla na samochody z zbiornika poprzez wagę taśmową,
f) budowę układu krusząco – sortującego w celu wyprodukowania groszku 6-25 mm
z sortymentów grubych i średnich, przed skierowaniem do produkcji ekogroszków
w instalacji, o której mowa powyżej,
g) budowę dróg utwardzonych do miejsca załadunku oraz budowę placu na składowanie
ekogroszku z bieżącej produkcji na ok. 2000 t.,
h) budowę nowego pomostu przenośnikowego podającego węgiel ze szkieletu konstrukcji na
przenośnik taśmowy U-1004 w celu przekierowania go do sprzedaży drobnicowej,
i) budowę nowego zsypu wraz z pługiem z nowego przenośnika taśmowego przekierującego
węgiel na przenośnik taśmowy U-632,
j) budowę pomieszczenia socjalnego dla 10 pracowników obsługi na 1 zmianę roboczą, które
należy zlokalizować w obiekcie stacji tworzenia mieszanek powstałym z adaptacji istniejącej
konstrukcji stalowej po niedokończonej inwestycji oraz budowę przyłącza kanalizacji
sanitarnej odprowadzającej ścieki z pomieszczenia socjalnego w obiekcie stacji tworzenia
mieszanek, z podłączeniem do kopalnianej sieci kanalizacji sanitarnej,
k) zabudowę systemu gazometrycznego zgodnie z opisem w pkt VII / 12.1 Załącznika nr 1
l) zabudowę urządzeń łączności ogólnokopalnianej zgodnie z opisem w pkt VII / 12.2
Załącznika nr 1.
Zadania b), i), j), k), l) przedstawione powyżej, nie zostały uwzględnione w Programie funkcjonalno –
użytkowym, natomiast ich realizacja obejmuje przedmiot zamówienia.
Lokalizacja:
Instalacja zostanie zabudowana w rejonie istniejącej, nieczynnej konstrukcji stalowej po
niedokończonej inwestycji realizowanej przez Węglowe Zakłady Przeróbcze S. A., po wschodniej
stronie zwałów węgla.
Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne jest ściśle powiązane z zadaniem pn.: ,,Budowa punktu
rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszanek energetycznych z wykorzystaniem
węgla własnego i z innych kopalń dla PGG S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit".
Zachodzi bezwzględna konieczność koordynacji, współpracy, nadzoru oraz synchronizacji obu zadań
w rejonach inwestycyjnych zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa.
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Zamawiający dysponuje opracowanym programem funkcjonalno – użytkowym pn.: ,,Instalacja do
produkcji ekogroszku klasy 6-25 mm z wykorzystaniem węgla własnego oraz węgla z innych kopalń
dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit", który stanowi Załącznik nr 1.6 do
SWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, że w posiadanym programie funkcjonalno-użytkowym podana
informacja, iż teren górniczy KWK Piast Ziemowit-Ruch Ziemowit jest ujęty w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Lędziny, jest błędna, dlatego należy wystąpić
o ustalenie warunków zabudowy.
Wykonawca wybuduje instalację do produkcji ekogroszku klasy 6-25 mm z wykorzystaniem
węgla własnego oraz węgla z innych kopalń, zgodnie z zaopiniowanym przez Zamawiającego
i zatwierdzonym projektem budowlanym, dokumentacją techniczną i technologiczną (wykonawczą),
przy zastosowaniu najlepszych standardów technicznych we wszystkich branżach, a także zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa i polskimi
normami. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne muszą być ponadto kompatybilne
z istniejącymi i pracującymi rozwiązaniami stosowanymi dotychczas przez Zamawiającego.
Wykonawca wykona wszelkie działania formalno – prawne i prace projektowe określone przepisami
Prawa budowlanego, energetycznego, wodnego, o ochronie przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska, w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji wydanych przez właściwy organ:
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie (lub alternatywnie zgłoszenia zakończenia robót przyjętego bez uwag przez właściwy
organ, po zakończeniu realizacji inwestycji).
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje kompletny obiekt w sposób zapewniający spełnienie wymagań
dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno –
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami,
oszczędności energii, odpowiedniej izolacji cieplnej i akustycznej oraz warunków zgodnych
z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną
oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych
czynników oraz usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania właściwego
stanu technicznego, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. W tym celu Wykonawca:
1.1 opracuje dokumentację projektową dla przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich
stosownych pozwoleń do przeprowadzenia niniejszej inwestycji,
1.2 wybuduje kompletny obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
1.3 dostarczy urządzenia i sprzęt,
1.4 dokona 4 tygodniowego rozruchu i szkolenia załogi oraz przekaże Zamawiającemu kompletny
obiekt wraz z pełną dokumentacją odbiorową, w tym pozwolenie na użytkowanie.
2. Wykonawca dla Etapu I wykona:
2.1. dokumentację projektową i uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i decyzje,
niezbędne do właściwego wykonania projektów, wybudowania inwestycji zgodnie
z obowiązującym prawem oraz wymogami umownymi i przekazania obiektów do eksploatacji, w
tym w szczególności:
a) koncepcję technologiczno - techniczno - architektoniczną w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz
uzyska dla niej akceptację Zamawiającego,
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b) ostateczną koncepcję zagospodarowania terenu,
c) opracowania w imieniu Zamawiającego wniosków niezbędnych do uzyskania pozwoleń,
decyzji lub ich zmian, łącznie z ich uzyskaniem, w celu opracowania dokumentacji projektowej,
wybudowania, przekazania zrealizowanych obiektów do eksploatacji zgodnie z obowiązującym
prawem oraz wymogami umownymi,
d) badania geologiczne podłoża gruntowego określające warunki posadowienia projektowanych
obiektów,
e) kompletną dokumentację wielobranżowego projektu budowlanego (w tym: projekt
zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,
załączniki projektu budowlanego w postaci informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, ekspertyz, badań i innych dokumentów
wynikających z przepisów prawa),
f) uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie oraz wykonanie innych ewentualnych działań niezbędnych dla
realizacji robót budowlanych,
g) kompletną pozostałą dokumentację składową dokumentacji projektowej tj. branżowe projekty
wykonawcze, kosztorysy wykonawcze i propozycję harmonogramu rzeczowo – finansowego,
2.2. dokumentacja projektowa powinna uwzględniać m.in.:
a) założenia programu funkcjonalno-użytkowego,
b) wszystkie pozostałe elementy, które nie są uwzględnione w PFU, w szczególności wskazane w
pkt VI b), i), j), k), l),
c) wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego – ekspertyzy istniejącej konstrukcji
stalowej wraz z fundamentami, na której jest posadowiona, którą Zamawiający przewiduje
wykorzystać do zabudowy urządzeń, celem właściwego wykonania prac projektowych
uwzględniających w razie konieczności rozbudowę, przebudowę lub wzmocnienie istniejącej
konstrukcji,
d) możliwość sterowania lokalnego poszczególnymi urządzeniami/maszynami bez udziału
sterownika nadrzędnego oraz z możliwością sterowania zdalnego,
e) ewentualne przebudowy istniejących elementów uzbrojenia terenu lub innych obiektów, jeżeli
okaże się, że są w kolizji z projektowanymi obiektami,
f) obowiązujące przepisy, w tym z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 wraz
z późn. zmianami) oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U.
2020 r. poz. 1333 wraz z późn. zmianami),
g) zaopiniowanie z rzeczoznawcami, w tym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego,
2.3. Dokumentację projektową (finalnie uzgodnioną z Zamawiającym) należy wykonać
w 5 egzemplarzach w wersji papierowej, 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płytach CD lub
nośnikach PENDRIVE w formacie PDF, a także w formatach edytowalnych np. DWG, DOC.
2.4. W przypadku wystąpienia różnic w zakresie zapisów SWZ i Programu funkcjonalno użytkowego, jako nadrzędne należy traktować zapisy SWZ.
3. Zamawiający:
3.1. przed opracowaniem projektu umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej przy udziale
osób nadzorujących przedsięwzięcie ze strony Zamawiającego,
3.2. udostępni posiadaną dokumentację w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
w tym:
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a) dokumentację projektową Zakładu Wzbogacania Miału przy KWK Ziemowit (branża
mechaniczna, budowlana, instalacyjna) po niedokończonej inwestycji (nieczynnej konstrukcji
stalowej) realizowanej przez Węglowe Zakłady Przeróbcze S. A. na zwałach węgla,
b) dokumentację techniczną kruszarki czetrowalcowej pozyskanej z Zakładu Produkcji Ekopaliwa
oraz popiołomierzy własnych,
3.3. ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji wymienionej w pkt. 3 zgłaszać
uwagi i zastrzeżenia, które Wykonawca powinien, o ile nie są one sprzeczne z zasadami sztuki
fachowej – uwzględnić. Ich uwzględnienie nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialności za
prawidłowość lub kompletność wykonanych przez niego projektów, chyba że uprzedził on
Zamawiającego o wadliwości jego wskazówek, a ten upierał się przy ich przyjęciu. Od
odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność dokumentacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy także pozytywne jej zaopiniowanie przez Zamawiającego,
3.4. brak zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania danego projektu jest
równoznaczny z jego pozytywnym zaopiniowaniem.
4. Wykonawca dla Etapu II:
4.1. opracuje, wykona i przedstawi Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia
(z wyprzedzeniem jednego miesiąca przed rozpoczęciem robót) „Technologię i organizację robót”
oraz projekt organizacji Placu budowy, uwzgledniające przepisy Prawa budowlanego i względy
organizacyjne wynikające z uwarunkowań czynnego zakładu produkcyjnego Zamawiającego.
UWAGA - wszystkie prace będą realizowane w uzgodnieniu z kierownictwem Działu Przeróbki
Mechanicznej w dni robocze oraz wolne od pracy na wszystkich zmianach roboczych. Prace nie
mogą spowodować zatrzymania ruchu zakładu górniczego.
4.2. Opracowana „Technologia i organizacja robót” powinna zawierać:
a) schemat organizacyjny określający wzajemną zależność osób sprawujących nadzór nad
robotami prowadzonymi na terenie KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy,
b) zasady współpracy osób kierownictwa i dozoru pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą przy
pracach związanych z przedmiotem zamówienia,
c) imienne zakresy czynności osób Wykonawcy sprawujących nadzór nad robotami
prowadzonymi na terenie KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit,
d) imienny wykaz pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu
zamówienia z oświadczeniem o posiadaniu przez pracowników:
1) uprawnień do wykonywania prac specjalistycznych (np. spawacz, hakowy, obsługa
elektrowciągów, montażysta rusztowań, elektromonter – w zależności od potrzeb),
2) aktualnych badań lekarskich, badań specjalistycznych (wymaganych dla danego
stanowiska pracy),
3) szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa
pożarowego, stwierdzających zdolność do pracy na wysokości, badania psychologiczne,
e) potwierdzenia o zapoznaniu się pracowników Wykonawcy z obowiązującymi technologiami,
dokumentacjami i instrukcjami dotyczącymi wykonywanych prac (w postaci imiennej listy
z oryginałami podpisów pracowników Wykonawcy),
f) oświadczenia osób sprawujących kierownictwo i dozór nad pracami o zapoznaniu się
z Planem Ruchu, Ratownictwa i Dokumentem Bezpieczeństwa KWK Piast - Ziemowit Ruch
Ziemowit w zakresie wykonywanych prac,
g) kopie stwierdzonych kwalifikacji pracowników Wykonawcy, sprawującej nadzór i kontrolę
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
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4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.
4.11.
4.12.

4.13.

4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

h) kopie zaświadczeń pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji zadania z odbytego
jednodniowego szkolenia teoretycznego w wymiarze 8 godzin,
i) opracowany „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”,
j) opracowane „Karty oceny ryzyka zawodowego” dla przewidywanych stanowisk pracy,
opracuje i uzgodni szczegółowy czasowy rzeczowo – finansowy harmonogram realizacji
przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem 4 tygodniowego ruchu próbnego technologicznego
zakończonego odbiorem końcowym,
przeprowadzi niezbędne badania, i pomiary wymagane przepisami wraz z opracowaniem
stosownych protokołów,
najpóźniej miesiąc przed datą planowanego rozpoczęcia robót ustanowi Kierownika budowy
i kierowników robót branżowych pozostałych specjalności,
dokona zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych w we właściwym organie i wykonania
innych ewentualnie działań, niezbędnych dla realizacji niniejszego zadania,
wykona „Tablicę Informacyjną”, uzyska oraz będzie prowadził Dziennik Budowy oraz dzienniki
montażu dla całego zadania,
oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, przyszłym Placem budowy, warunkami prowadzenia
robót i utrudnieniami związanymi z czynnym zakładem, oraz oświadcza, że nie będzie się zasłaniał
nieznajomością tych warunków,
wykona budowę kompletnej instalacji do produkcji ekogroszku typu Karlik 26+ w tym:
a) roboty budowlane,
b) instalacyjne,
c) montażowe wraz z instalacjami towarzyszącymi,
d) ewentualne przebudowy istniejących elementów uzbrojenia terenu lub innych obiektów, jeżeli
okaże się, że są w kolizji z projektowanymi obiektami,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska i:
– zaopiniowanym, zatwierdzonym przez Zamawiającego wielobranżowym projektem
budowlanym, dokumentacją techniczną i technologiczną (wykonawczą),
– zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa
i polskimi normami,
– przy zastosowaniu najlepszych standardów technicznych we wszystkich branżach,
opracuje instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji zabudowanych maszyn, urządzeń
i systemów,
wykona dokumentację techniczno – ruchową,
wykona 4 tygodniowy ruch próbny technologiczny dla wykazania gwarantowanego efektu
technologicznego i uzyskania pełnej zdolności produkcyjnej, sporządzi także i przekaże
Zamawiającemu sprawozdanie lub protokół z przeprowadzonego rozruchu technologicznego,
nie później niż w dniu zgłoszenia do Odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu Dokumentację
budowy oraz kompletną dokumentacją powykonawczą w 4 egzemplarzach wersji papierowej,
2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płytach CD lub nośnikach PENDRIVE w formacie
PDF, a także w formatach edytowalnych DWG i DOC,
przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie funkcjonowania i eksploatacji poszczególnych
układów, urządzeń i systemów,
uzyska i przekaże Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, zgodnie z ustawą Prawo
budowlane,
przekaże do eksploatacji kompletną instalację do produkcji ekogroszku klasy 6-25 mm
z wykorzystaniem węgla własnego oraz węgla z innych kopalń,
zapewni przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji i rękojmi,
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VII. Pozostałe wymagania:
1. Plac budowy:
1.1. Wykonawca
a) oznakuje w widoczny sposób, ogrodzi (na ile to okaże się możliwe) i zabezpieczy plac budowy
oraz rejon wykonywanych robót, zgromadzone tam materiały i urządzenia, zgodnie z warunkami
technicznymi i przepisami BHP, oraz z przekazanym Zamawiającemu projektem organizacji
Placu Budowy,
b) wygrodzi ewentualne strefy niebezpieczne,
c) od chwili przejęcia Placu budowy, aż do chwili dokonania odbioru końcowego przez
Zamawiającego, Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej, tj. spowodowanej okolicznościami,
za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, utraty lub uszkodzenia zgromadzonych
tam materiałów, urządzeń lub rezultatów wykonanych przez niego robót,
d) odpowiada – zgodnie z przygotowanym przez siebie projektem organizacji Placu Budowy
i „Technologią i organizacją robót” za zapewnienie porządku na placu budowy i na pobliskiej
infrastrukturze komunikacyjnej, oraz za przestrzeganie odpowiednich przepisów, regulujących
zachowanie się wszystkich uczestników wykonania przedmiotu zamówienia w przekazanych
rejonach,
e) odpowiada również za bezpieczeństwo wszystkich osób, które mogą się znaleźć na Placu budowy
oraz zobowiązuje się do ograniczania szkód i uciążliwości dla ludzi oraz własności, wynikających
z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego na placu budowy działań,
f) w trakcie realizacji zadania powstają odpady, w tym grunt z wykopów. Wytwarzającym
i gospodarującym tymi odpadami jest Wykonawca zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 wraz z późniejszymi zmianami).
Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień do
prowadzenia działalności w tym zakresie, przed przystąpieniem do realizacji Etapu nr II,
g) pracownicy Wykonawcy realizujący roboty, mają obowiązek stosowania oznakowanej nazwą
firmy odzieży roboczej oraz odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w tym
w szczególności hełmów i okularów ochronnych w miejscu wykonywania pracy oraz w trakcie
poruszania się po terenie Zamawiającego,
h) zobowiązany jest do usunięcia i uprzątnięcia z rejonu wykonywanych robót sprzętu oraz
pozostałych nie zabudowanych materiałów, odpadów itp. tak, aby do dnia zakończenia procedury
odbioru końcowego zwrócić Zamawiającemu cały teren budowy w stanie czystym
i uporządkowanym,
i) zarówno przekazanie Wykonawcy, jak i zwrot Placu budowy Zamawiającemu, zostaną
potwierdzone w sporządzonych przez Strony protokołach,
j) umożliwi w każdym czasie dostęp do Placu budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego.
1.2.

Zamawiający
a) uzgodni z Wykonawcą termin przekazania frontu robót po uprawomocnieniu się decyzji –
pozwolenia na budowę, nie dłużej niż do 14 dni od uprawomocnienia się decyzji,
b) przekaże Wykonawcy rejon wykonywania robót „Protokołem przekazania frontu robót”,
c) przeprowadzi szkolenie wstępne – instruktaż stanowiskowy w zakresie zagrożeń oraz
specyficznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i ochrony
przeciwpożarowej w trakcie wykonywania prac w zakładzie Zamawiającego. Przeprowadzenie
szkolenia będzie odnotowane w „Dzienniku budowy”,
d) wskaże Wykonawcy:
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punkty poboru mediów energetycznych (energii elektrycznej, wody technologicznej i pitnej),
miejsce czasowego składowania nadmiaru gruntu z wykopów,
lokalizację zaplecza socjalno – magazynowego,
miejsce czasowego składowania złomu i innych wskazanych przez Zamawiającego odpadów
stanowiących jego własność,
wyposaży pracowników Wykonawcy w dokumenty uprawniające do wejścia i wjazdu pojazdami
oraz sprzętem budowlanym na teren Zamawiającego,
warunki korzystania:
– z wynajmowania pomieszczeń,
– z usług w zakresie markowni, łaźni, lampowni, usługi szkolenia pracowników, korzystania
z półmasek, zatyczek do uszu
regulować będą odrębne odpłatne umowy zawarte przez Strony.
Zamawiający zapewni nieodpłatnie teren pod zaplecze socjalno – magazynowe w miarę
posiadanych możliwości.
–
–
–
–

e)
f)

g)

2. Materiały i urządzenia:
Wszystkie materiały, konstrukcje stalowe, jak również maszyny i urządzenia przeznaczone do
zabudowania lub zainstalowania oraz wszelkie urządzenia potrzebne do wykonania robót muszą być
nowe i dostarczane są przez Wykonawcę.
Wszelkie zakupy, usługi i dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania muszą
współpracować z istniejąca infrastrukturą i wyposażeniem Zakładu Przeróbki Mechanicznej KWK Piast
– Ziemowit Ruch Ziemowit oraz muszą spełniać te same standardy technologiczne. W związku z
powyższym konieczność zachowania tych samych warunków technologicznych oraz konieczność
zachowania unifikacji urządzeń wynikająca z rozbudowy istniejącej infrastruktury pozostaje dla
niniejszego przedmiotu zamówienia niezbędna. Wskazania względem oczekiwanych parametrów
technicznych, określonych typów czy nazw producenckich mają charakter ogólny, odnoszący się
jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego
rozwiązania. Na tej podstawie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
2.1. Wykonawca
a) zobowiązany jest dostarczyć materiały, maszyny i urządzenia w ilościach oraz jakości
określonych w projekcie budowlanym, w tym w szczególności w projektach technicznych
wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach określających zakres jakość materiałów, urządzeń
i prac,
b) zobowiązany jest również dostarczyć wszelkie inne materiały, maszyny i urządzenia, które
chociaż nie wymienione w powyższych dokumentach, okażą się potrzebne do właściwego
wykonania przedmiotu zamówienia i jego funkcjonalności. Jeżeli z powyższych dokumentów
wynikałyby sprzeczne wskazania na temat ilości, asortymentu lub jakości materiałów albo
urządzeń, obowiązywać będą wyższe standardy jakościowe lub wymagania dalej idące, chyba że
Strony postanowią inaczej. W każdym jednak przypadku dostarczone materiały i urządzenia
muszą odpowiadać standardom technicznym sprawdzonym w krajowym i światowym przemyśle.
Muszą też spełniać wymagania określone przez polskie przepisy i normy,
c) powinien zapewnić bezpieczny i dostosowany do szczególnych właściwości materiałów lub
urządzeń transport w rejon wykonywanych robót, jak również upewnić się, że opakowanie
materiałów zapewnią ich całość i nienaruszalność,
d) zobowiązany jest przedstawić do wyglądu – na każde wezwanie Zamawiającego i w każdym
czasie, oraz przekazać mu w chwili zgłoszenia do Odbioru częściowego wszelkie atesty,
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e)

certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje albo certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, dotyczące materiałów, maszyn i urządzeń wykorzystanych w robotach objętych tym
odbiorem,
zutylizuje wszystkie opakowania z dostaw w ramach gospodarki odpadami.

2.2. Zamawiający
a) może dokonywać kontroli jakości i przydatności materiałów oraz urządzeń w każdym czasie.
Może także uczestniczyć w ich odbiorze w miejscu ich wydania.
3. Roboty:
3.1. Wykonawca powinien rozpocząć roboty niezwłocznie po zawarciu Umowy, zatwierdzeniu przez
KRZG KWK Piast – Ziemowit dokumentacji technicznej, w tym roboty budowlane niezwłocznie po
przekazaniu mu „Protokołem przekazania frontu robót” Placu budowy i prowadzić je zgodnie
z uzgodnionym i zatwierdzonym przez obie strony harmonogramem realizacji robót.
3.2. Wykonawca będzie prowadził i przechowywał Dzienniki budowy i dzienniki montażu.
3.3. Wykonawca winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego na każdy przypadek prowadzenie robót
ziemnych – wykopów i robót bezpośrednio związanych z czynnymi obiektami czy instalacjami, przed
ich rozpoczęciem. Przedmiotowa zgoda będzie wydawana w oparciu o wniosek Wykonawcy.
Zamawiający oznaczy na schematach występujące czynne instalacje stanowiące uzbrojenie podziemne
terenu i określi warunki bezpiecznej pracy przy tych instalacjach.
3.4. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót.
3.5. Wszelkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z Umową, w tym w szczególności zgodnie
z dokumentacja techniczną, harmonogramem realizacji robót przy uwzględnieniu wewnętrznych
regulacji ujętych w instrukcjach Zamawiającego. Jeżeli z powyższych dokumentów wynikałyby
sprzeczne wskazania na temat standardów wykonania, obowiązywać będą wyższe standardy.
W każdym jednak przypadku sposób prowadzenia robót musi być zgodny z przepisami prawa
regulującymi proces inwestycji oraz decyzjami administracyjnymi, jak również z zasadami fachowej
wiedzy technicznej.
4. Współpraca i przepływ informacji:
4.1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o wszelkich okolicznościach
istotnych dla prawidłowej realizacji Umowy, w szczególności o:
a) zmianach realizacji robót w odniesieniu do harmonogramu lub pracach dodatkowych, które okażą
się konieczne lub wskazane do wykonania,
b) błędach, brakach lub nieścisłościach w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach
dostarczanych przez obie Strony,
c) wszelkich innych przeszkodach natury prawnej lub fizycznej, które mogą wpływać na
prawidłowe i terminowe prowadzenie robót,
d) nowych rozwiązaniach technicznych lub technologicznych, których zastosowanie byłoby jego
zdaniem celowe.
4.2. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą na każdym etapie realizacji kompletnego
obiektu, o ile taka współpraca będzie wskazana dla prawidłowego wykonania inwestycji przez
Wykonawcę. Obowiązek współpracy nie oznacza jednak obowiązku przejmowania świadczeń, które
zgodnie z przedmiotem zamówienia obciążają Wykonawcę, ani też zakresu odpowiedzialności, który
zgodnie z Umową spoczywa na Wykonawcy.
4.3. Zamawiający w szczególności powinien:
a) niezwłocznie odpowiadać na wszystkie zapytania Wykonawcy dotyczące realizacji prac,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

niezwłocznie podpisywać stosowne dokumenty związane z realizacją Umowy, zgodnie
z jej postanowieniami,
przekazywać na bieżąco swoje wewnętrzne zarządzenia i instrukcje, które mogą dotyczyć
działań Wykonawcy związanych z realizacją budowy,
oddelegować odpowiednich pracowników na szkolenia, które będą prowadzone przez
Wykonawcę,
zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzania prób i 4 tygodniowego rozruchu
technologicznego,
uczestniczyć w dokonywaniu odbiorów,
dokonywać odbiorów częściowych, technicznych, przekazania do rozruchu i odbioru końcowego,
jeżeli wszystkie świadczenia Wykonawcy zostały wykonane pod każdym względem zgodnie
z Umową.

5. Nadzór robót. Nadzór autorski. Uprawnienia kontrolne:
5.1. Wykonawca
a) zapewni pracowników o kwalifikacjach zgodnych z częścią V pkt. 2 SWZ, tj.:.
(do uzupełnienia przy podpisywaniu umowy)
b) zapewni bieżący nadzór autorski projektantów, celem udzielania wskazówek technicznych,
wyjaśnień do zastosowanych rozwiązań technicznych i szybkiego usuwania potencjalnych
błędów w dokumentacji technicznej. Prowadzenie i przechowywanie do czasu odbioru
końcowego dzienników nadzorów autorskich należy do Wykonawcy,
c) dla zapewnienia właściwego standardu robót i bezpiecznego ich zrealizowania, zagwarantuje
oddelegowanie doświadczonej siły roboczej i kadry kierowniczej posiadającej kwalifikacje,
uprawnienia i doświadczenie adekwatne do specyfiki technicznej, technologicznej
i organizacyjnej inwestycji oraz użycie odpowiedniej ilości sprzętu budowlanego i wyposażenia
technicznego o odpowiedniej jakości,
d) na prowadzonych robotach zapewni kierownictwo oraz dozór w ilości niezbędnej dla
prawidłowego prowadzenia robót,
e) na robotach w ruchu zakładu górniczego zatrudniał będzie wyłącznie pracowników, którzy
spełniają wymagania kwalifikacyjne określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty
i czynności, oraz zostały uznane w wyniku badań lekarskich i innych wymaganych badań za
zdolne do wykonywania danego rodzaju pracy,
f) zobowiązany jest do zatrudnienia osoby która będzie sprawowała nadzór nad bezpieczeństwem
i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na placu budowy.
5.2. Zamawiający
a) ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora nadzoru) i inspektorów branżowych
zgodnie z prawem budowlanym, w tym szczególnie z wymogami pozwolenia na budowę,
b) może w każdym czasie kontrolować sposób realizacji wszystkich świadczeń Wykonawcy.
W przypadku ich niezgodności z Umową, może - niezależnie od uprawnień wynikających
z polskiego Prawa budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno - prawnym,
dotyczących sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na każdym etapie prac żądać usunięcia
wad i wykonania danego świadczenia zgodnie z Umową,
c) może w celu zbadania zgodności świadczenia z Umową żądać od Wykonawcy przeprowadzenia
określonych badań przez niezależnych ekspertów, mimo, że obowiązku ich przeprowadzenia nie
przewidziano w Umowie, albo powtórzenia takich badań, które zgodnie z Umową mają być
wykonane przez Wykonawcę. Zamawiający poniesie ich koszt, jeżeli żądanie przeprowadzenia
badań było nieuzasadnione,
JBi Postępowanie nr 432101584 - Zaprojektowanie i budowa instalacji do produkcji ekogroszku klasy 6-25 mm
z wykorzystaniem węgla własnego oraz węgla z innych kopalń dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.

38
JP20210923

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit

d)

e)

jeżeli Wykonawca wykonuje którekolwiek ze świadczeń w sposób sprzeczny z Umową,
Zamawiający może go wezwać do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu
odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, może on od
Umowy odstąpić albo może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie danego świadczenia
lub świadczeń innemu wykonawcy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, potrącając koszt
wykonania zastępczego z należnego mu wynagrodzenia (art. 636 k.c.),
może także przeprowadzać stałe i okresowe kontrole placu budowy pod względem stosowania
przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska.

6. Odbiory:
6.1. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonywać będzie odbiorów:
a) Dla Etapu I:
1) kompletną dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę.
b) Dla Etapu II:
– odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, bieżących przeglądów
robót, przeglądów inspektorskich,
– odbiorów technicznych - Zamawiający może także uczestniczyć w odbiorach maszyn
i urządzeń u producentów,
– odbioru do rozruchu,
– odbioru końcowego,
6.2. Maszyny i urządzenia instalowane na stanowisku pracy przez Wykonawcę, podlegają odbiorowi
technicznemu przez komisję powołaną w obowiązującym w KWK Piast – Ziemowit trybie,
określonym przez KRZG. Maszyny i urządzenia te, użytkowane mogą być po uzyskaniu zezwolenia
dopuszczającego je do eksploatacji, wydanego na podstawie protokołu z w/w. odbioru.
6.3. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu, z wyprzedzeniem co najmniej:
a) 3 dni gotowość do odbiorów częściowych, technicznych,
b) 7 dni gotowość do odbioru do rozruchu
c) 21 dni gotowość do odbioru końcowego.
6.4. Z przeprowadzonych odbiorów, w szczególności z odbiorów częściowych, odbioru do rozruchu
i odbioru końcowego Strony sporządzają i podpisują protokół. Podpisanie przez Zamawiającego
protokołu danego odbioru, w żaden sposób nie ogranicza jego uprawnień do późniejszego zgłaszania
wad lub usterek.
6.5. Wraz z formalnymi zgłoszeniami do odbiorów częściowych, technicznych, odbioru do rozruchu
i odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty potwierdzające
spełnienie wymaganych Umową warunków do przeprowadzenia każdego z odbiorów.
6.6. Z chwilą dokonania odbioru końcowego, przechodzi na Zamawiającego ryzyko przypadkowej utraty
lub uszkodzenia przejętego kompletnego obiektu. W tej samej chwili Zamawiający przejmuje teren
byłego placu budowy. Od tego momentu rozpoczyna się bieg terminów gwarancji i rękojmi.
Równocześnie powstaje obowiązek rozliczenia końcowego inwestycji.
7. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

7.1. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę:
a) wielobranżowy projekt budowlany (w tym: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, załączniki projektu budowlanego w postaci
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji,
ekspertyz, badań i innych dokumentów wynikających z przepisów prawa),
b) branżowe projekty wykonawcze,
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c) kosztorysy wykonawcze i propozycję harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji drugiego
etapu,
d) oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej,
e) ostateczna (uprawomocniona) decyzja o pozwoleniu na budowę, wydana przez właściwy organ.
7.2. Przed rozpoczęciem Etapu II:
a) zatwierdzoną przez KRZG KWK Piast – Ziemowit „Technologię i organizację robót”,
b) projekt organizacji Placu budowy,
c) szczegółowy czasowy rzeczowo – finansowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia,
d) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z całym zakresem robót, przyszłym Placem budowy,
warunkami prowadzenia robót i utrudnieniami związanymi z czynnym zakładem,
e) oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie
wytwarzania i gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym
dopuszcza się realizację wywozu i utylizacji odpadów przez specjalistyczną firmę wykonującą
usługę na zlecenie Wykonawcy,
f) potwierdzenie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych we właściwym organie.
7.3. Przy każdej dostawie/usłudze/robocie budowlanej – odbiory częściowe (w zależności od potrzeb):
Protokół odbioru częściowego wraz z załącznikami:
a) dowody dostawy „WZ” maszyn, materiałów, podzespołów, części,
b) deklaracje zgodności w formie oświadczenia, że wszystkie materiały zastosowane przy robotach
związanych z przedmiotem umowy są zgodne z dokumentacją projektową, spełniają wymogi
BHP, Ochrony Zdrowia oraz posiadają dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
c) świadectwa kontroli jakości nowych urządzeń oraz wykonanych robót w szczególności prac
spawalniczych, montażowych oraz antykorozyjnych,
d) dokumentację techniczno – ruchową z instrukcjami obsługi w języku polskim w dwóch
egzemplarzach (także w wersji elektronicznej) obejmującą opis działania, obsługi, eksploatacji
i konserwacji, montażu, wykaz części zamiennych, wykaz czynności serwisowych z
czasookresami ich wykonywania, schematy zasilania, sterowania, blokady techniczne,
e) deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty użytych materiałów
i urządzeń,
f) deklaracja Wykonawcy w formie oświadczenia, że roboty związane z przedmiotem umowy
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi,
obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami oraz sztuką budowlaną oraz, że wykonany
zakres robót spełnia wymogi bezpieczeństwa użytkowania i ochrony zdrowia,
g) protokoły z przeprowadzonych pomiarów, badań, sprawdzeń, prac montażowych,
h) świadectwa gwarancyjne na nowe urządzenia, podzespoły i wykonany zakres prac,
i) edytowalne pliki źródłowe programów wykorzystywanych w urządzeniach i aparatach
zastosowanych w maszynach i procesie pracy linii technologicznej,
j) inne wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia do eksploatacji.
7.4. Po przeprowadzeniu 4 tygodniowego ruchu próbnego technologicznego:
a) sprawozdanie lub protokół z przeprowadzonego rozruchu technologicznego.
7.5. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego po zrealizowaniu całości inwestycji:
a) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy,
b) kompletną dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej wprowadzone w trakcie budowy,
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c) Dzienniki budowy, dzienniki montażu, dzienniki nadzorów autorskich,
d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla wszystkich zrealizowanych obiektów, w tym
uzbrojenia terenu,
e) protokoły badań, sprawdzeń,
f) protokół końcowy potwierdzający zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia,
g) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia zakończenia robót i zamiaru
przystąpienia do użytkowania (przyjęte bez wniesienia sprzeciwu) do właściwego organu,
h) inne dokumenty wymagane przepisami prawa.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed przystąpieniem do realizacji Umowy
zobowiązany jest do zapoznania się i postępowania oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów
zgodnie z „Informatorem dla firm obcych wykonujących usługi w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
Oddział KWK Piast – Ziemowit” – dostępnym u osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją
Umowy.
8. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca
a) zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z aktualnym
poziomem wiedzy naukowo - technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy,
b) dostarczy odpowiedni sprzęt potrzebny do prowadzenia robót, oraz znane mu są źródła
zaopatrzenia w materiały, maszyny i urządzenia, a także dysponuje odpowiednimi środkami
finansowymi potrzebnymi do realizacji niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
c) posiada wszelkie zgody, licencje, zezwolenia lub opinie potrzebne do wykonywania świadczeń
przewidzianych w niniejszej Umowie, w tym pozwolenia na wytwarzanie określonych grup
odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji oraz zezwolenia na ich transport, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 wraz
z późniejszymi zmianami),
d) zapozna się z przyszłym Placem budowy, warunkami realizacji robót i utrudnieniami związanymi
z czynnym zakładem Zamawiającego,
e) znane są mu wszelkie przepisy prawa polskiego, w tym Prawa budowlanego, energetycznego
i ochrony środowiska oraz regulacje o charakterze administracyjno - prawnym mające wpływ na
wykonanie kompletnego obiektu, a także zapoznał się z wewnętrznymi instrukcjami
Zamawiającego, w sprawie: bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych, ochrony
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, ruchu: osobowego,
pojazdów, sprzętu budowlanego, rzeczowych składników majątku, gospodarki odpadami,
znakowania rurociągów, przygotowania i realizacji inwestycji. Wykonawca jednocześnie
zobowiązuje się do przestrzegania ww. unormowań w trakcie realizacji robót,
f) dołoży należytej staranności w przygotowaniu dokumentów odbiorowych dla przewidzianych
Umową odbiorów, celem sprawnego przeprowadzenia tych odbiorów,
g) zobowiązany jest do uzyskania wymaganych przepisami Prawa Budowlanego oraz Prawa
Ochrony Środowiska, uzgodnień, raportów, pozwoleń na budowę itp.,
h) uwzględni podczas wykonywania usług wszystkie uwagi Zamawiającego,
i) ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
szkody powstałe z jego winy,
j) ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki powstałe w wyniku nie spełnienia ww.
ustaleń oraz wymogów obowiązujących przepisów i norm,
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k) zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania obowiązujących aktów prawnych (wewnętrznych
i zewnętrznych) w szczególności dotyczących BHP oraz ochrony ppoż. w kopalni.
9. Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający
a) udzieli Wykonawcy pełnomocnictw umożliwiających mu jego reprezentowanie przed
właściwymi organami administracji, w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i
postanowień w szczególności „Pozwolenia na budowę” oraz „Pozwolenia na użytkowanie”,
b) dysponuje fachowym personelem do współpracy z Wykonawcą, w tym także ustanowi inspektora
nadzoru inwestorskiego (koordynatora) i inspektorów branżowych,
c) dołoży należytej staranności i przeprowadzi odbiory przewidziane Umową,
d) przekaże Wykonawcy plac budowy „Protokołem przekazania frontu robót”,
e) przekaże niezbędne informacje potrzebne w celu prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia (wskazanie miejsca wykonywania przedmiotu umowy, udostępnienie wszelkich
materiałów do celów realizacji zamówienia),
f) uczestniczy w odbiorach robót oraz protokolarnym potwierdzeniu zakończenia realizacji
przedmiotu zamówienia,
10. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne
Gwarancja i postępowanie reklamacyjne określone zostały w Załączniku nr 5 do SWZ – Istotne
postanowienia umowy w § 6.
11. Świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia
1) Realizacja przedmiotowego zamówienia wymaga odpłatnego korzystania ze składników
majątku Zamawiającego lub świadczenia usług bądź wydania materiałów niezbędnych do
wykonania zamówienia.
2) Zamawiający zapewnia dostęp do świadczeń wskazanych w pkt 3) odpłatnie.
3) Pod pojęciem wzajemnych świadczeń należy rozumieć usługi świadczone przez
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy a obejmujące swym zakresem:
a. usługi łaźni, lampowni oraz usług szkolenia pracowników,
b. usługi łączności telefonicznej,
c. korzystanie z półmasek, zatyczek do uszu, aparatów ucieczkowych, metanomierzy,
d. najem/dzierżawę środków trwałych,
e. inne, wg odrębnego ustalenia stron umowy.
4) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego
oferty, lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia (wejścia na teren PGG),
podpisanego zapotrzebowania na (wzajemne) świadczenia Zamawiającego, zgodnie ze wzorem
stanowiącym
Załącznik
nr
1.1
do
SWZ
dostępny
pod
adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg
5) W przypadku braku konieczności świadczenia usług/dostaw Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, lecz nie później
niż do dnia podpisania umowy, podpisanego oświadczenia o niekorzystaniu ze wzajemnych
świadczeń. zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SWZ - dostępny pod
adresem https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg - nie dotyczy
6) Zakres i cennik odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy
oraz
wzór
umowy
przychodowej
są
dostępne
pod
adresem
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg
7) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy przychodowej regulującej zasady
świadczenia przez Zamawiającego wzajemnych usług na rzecz pracowników Wykonawcy,
niezbędnych do wykonania zamówienia, chyba że posiada już zawartą umowę przychodową z
terminem obowiązywania na czas realizacji zamówienia.
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W przypadku zawarcia umowy kosztowej z Konsorcjum – odrębne umowy przychodowe
zawiera się wyłącznie z tymi uczestnikami konsorcjum, którzy faktycznie realizują zamówienie
na terenie Oddziału
PGG. W przypadku realizacji umowy kosztowej z udziałem
podwykonawców zawarcie umowy przychodowej z podwykonawcą następuje na pisemny
wniosek Wykonawcy.
8) Odzież roboczą, odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej (poza półmaskami filtrującymi
kl. P2 jednorazowego użytku i/lub półmaskami filtrującymi kl. P3 jednorazowego użytku oraz
zatyczkami do uszu, które zostaną wkalkulowane w cenę świadczenia wzajemnych usług na
rzecz pracowników Wykonawcy) oraz narzędzia pracy zapewnia Wykonawca. Winne być one
zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
12. Informacje dodatkowe
12.1 System gazometryczny:
1) Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, dostarczyć, zabudować i podłączyć niezbędne
czujniki gazometryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2) Czujniki należy podłączyć do jednego z eksploatowanego systemu gazometrycznego.
12.2 Łączność ogólnokopalniana:
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i ułożyć kabel telekomunikacyjny min. 50 parowy do
podłączenia urządzeń łączności.
2) Zamawiający wskaże w rejonie punkt węzłowy kopalnianej sieci telekomunikacyjnej do której
należy ułożyć kabel.
3) W pomieszczeniu obsługi należy zabudować skrzynkę rozdzielczą, w której wykonawca
zakończy powyższy kabel i rozprowadzi kable do urządzeń łączności.
4) Wykonawca dostarczy co najmniej 10 aparatów telefonicznych współpracujących z centralą
telefoniczną DGT Hetman.
12.3 System zdalnego nadzoru, sterowania i wizualizacji:
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny system nadzoru realizujący możliwość
zdalnego sterowania, monitorowania, rejestracji i wizualizacji parametrów pracy maszyn
i urządzeń, zwany dalej systemem wizualizacji.
2) System wizualizacji parametrów produkcji powinien być przygotowany w jednym
z wykorzystywanych przez kopalnię systemów zabudowanych na ZPMW. Dopuszcza się także
zabudowę nowego niezależnego systemu.
3) Transmisja danych powinna być realizowana z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury
światłowodowej kopalni.
4) Zamawiający wskaże w rejonie punkt węzłowy kopalnianej sieci światłowodowej do którego
należy doprowadzić i włączyć sygnał wizualizacji w celu przesłania go do serwera.
5) W przypadku węzłów nieposiadających możliwości technicznych podłączenia Wykonawca
doposaży istniejące przełącznice, koncentratory itp. w danym punkcie węzłowym, tak aby
umożliwić włączenie i przesył danych.
6) W przypadku wykorzystania jednego z istniejących systemów, należy dokonać jego rozbudowy
w zakresie sprzętowym i programowym dla zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania
wszystkich systemów (istniejących i projektowanych), a aplikacje klient dla systemu muszą
zapewnić równoczesną pracę dla co najmniej 8 nowych (kolejnych) użytkowników.
7) W pomieszczeniu obsługi należy zabudować koncentrator danych zbierający dane z pracy
maszyn i urządzeń.
8) Pomiędzy wskazanym punktem dostępowym a koncentratorem danych należy wykonać instalacje
światłowodową.
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9) W przypadku budowy nowego systemu wizualizacji muszą być spełnione następujące warunki:
1. w pomieszczeniu obsługi należy:
a) zabudować nową szafę 19’’ wyposażoną w serwer systemu wizualizacji i koncentrator
danych zbierający dane z pracy maszyn i urządzeń,
b) serwer należy podłączyć do ogólnokopalnianej sieci komputerowej w celu uruchomienia
wizualizacji na stanowiskach klienckich,
c) dla poprawnego działania szafę 19” należy wyposażyć w zasilacz UPS gwarantujący
poprawność działania układu, przy czym moc zasilacza UPS powinna być co najmniej dwa
razy większa niż moc zabezpieczanego sprzętu, a czas podtrzymania zasilania przy
maksymalnym obciążeniu nie powinien być krótszy niż 30 min.
2. Wymagania ogólne dla systemu:
a) serwer musi być wyposażony w najnowszy system operacyjny Windows serwer,
b) system wizualizacji i nadzoru musi być oparty na licencjonowanym oprogramowaniu typu
SCADA oparty na technologii OPC (otwartego standardu komunikacji stosowanego
w automatyce przemysłowej i systemach informatycznych),
c) aplikacje klient dla systemu wizualizacji muszą umożliwiać równoczesną pracę co
najmniej 10 użytkowników,
d) prawo dostępu do podglądu danych w serwerze będą posiadały wyłącznie osobno
zdefiniowane konta użytkowników – anonimowy dostęp do serwera jest niedopuszczalny.
3. Oferowany system SCADA powinien realizować następujący zestaw głównych funkcji:
a) przetwarzanie zmiennych procesowych,
b) kontrolę procesu i sygnalizację alarmów,
c) archiwizacja danych z wizualizacji obejmująca okres co najmniej 12 miesięcy,
d) wizualizację graficzną przebiegu procesu na schematach, wykresach, itp.,
e) konfigurowanie struktur algorytmicznych i obrazów synoptycznych,
f) wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych archiwalnych.
4. Dla systemu wizualizacji należy dostarczyć pełną dokumentację w języku polskim
obejmującą:
a) opis instalacji pakietu wizualizacji (aplikacji serwera oraz aplikacji „klient”),
b) opis konfiguracji pakietu wizualizacji,
c) instrukcję obsługi,
d) opis obsługi serwera, dokonywania diagnostyki, kopii bezpieczeństwa itd.,
e) opis obsługi błędów i problemów mogących wystąpić w systemie,
f) opis przywracania systemu z kopii bezpieczeństwa,
g) licencje dla oprogramowania serwera oraz „klient” pakietu wizualizacji, licencje dla
systemu operacyjnego.
10) Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu licencję na oprogramowanie
wizualizacyjne oraz kopię bezpieczeństwa oprogramowania wizualizacyjnego.
11) Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane, obejmujące zastosowane w ramach budowy
systemu urządzenia w zakresie parametrów transmisji (protokół, prędkość transmisji, bity
danych, bity stopu, parzystość, kontrola przepływu) i map pamięci, czyli tzw. ramek, itp.
Wykonawca opisze w sposób wyczerpujący sposób wymiany informacji. Do wszystkich
dostarczonych urządzeń aktywnych Wykonawca dostarczy pełny opis bazy danych informacji
zarządzania (MIB). Wykonawca przekaże kopię bezpieczeństwa ww. danych w wersji
edytowalnej na nośnikach cyfrowych wraz z niezbędnymi hasłami.
12) Wykonawca dostarczy dokumentację obejmującą swoim zakresem opis interfejsu oraz
protokołu komunikacyjnego, za pomocą, którego możliwe będzie pobieranie udostępnionych
danych (bieżących i archiwalnych), zgromadzonych w zamawianym systemie w celu
wizualizacji wybranych danych w innych systemach wizualizacji procesów produkcji
Zamawiającego. Opis interfejsu komunikacyjnego i protokołu komunikacyjnego z
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13)

14)
15)
16)
17)

18)

dostarczonym systemem powinien zawierać kompletną dokumentację, za pomocą, której
Zamawiający we własnym zakresie będzie mógł skonfigurować współpracę zamawianego
systemu z własnymi systemami wizualizacji procesów produkcji (bez udziału Wykonawcy).
W dokumentacji należy przedstawić przebieg linii transmisyjnych z monitorowanych urządzeń
(łącznie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury światłowodowej kopalni po uzyskaniu
informacji od Zamawiającego).
Zakres wizualizowanych danych będzie uzgodniony na etapie realizacji prac i określony
zostanie przez użytkowników końcowych systemu wizualizacji.
Synchronizacja czasu zostanie zapewniona w oparciu o protokół NTP ze wskazanych przez
Zakład Informatyki i Telekomunikacji urządzeń.
W ramach zadania należy dostarczyć 2 stanowiska operatorskie wyposażone
w zestawy komputerowe (komputer PC, monitor LCD min. 19”, klawiatura, myszka).
Oprogramowanie nowego systemu wizualizacyjnego zostanie przekazane Zamawiającemu wraz
z licencją na bezterminowe użytkowanie na wyznaczonych stanowiskach komputerowych.
Wykonawca przekaże po realizacji zadania wszelkie atrybuty legalności oraz nośniki
z wersjami instalacyjnymi dostarczonego w ramach niniejszego zadania oprogramowania.
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na programy (pliki
źródłowe, ramki, licencje) wykorzystywane w zastosowanych urządzeniach, maszynach
i procesie pracy linii technologicznej.

12.4 Systemy informatyczne:
Ponieważ w postępowaniu występują systemy informatyczne, Wykonawca przed przystąpieniem
do realizacji umowy zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zakładu Informatyki
i Telekomunikacji, w celu otrzymania dostępu do systemów informatycznych, w tym podpisania
oświadczeń iż:
– dostęp do systemów informatycznych Polskiej Grupy Górniczej S.A. będzie wykorzystywany
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy,
– informacje niezbędne do uzyskania dostępu do systemów informatycznych Polskiej Grupy
Górniczej S.A. nie będą przekazywane osobom postronnym,
– lub inne wg szczegółowych zaleceń ZIT.
1) Projektując sieć informatyczną niezbędną do działania przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego
przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić fakt, iż w sieci
Zamawiającego funkcjonuje ponad 1500 urządzeń sieciowych produkcji firmy CISCO
i Zamawiający wykorzystuje pewne specyficzne dla rozwiązań firmy CISCO protokoły. Wobec
powyższego Wykonawca w projekcie sieci zastosuje przełączniki serii Catalyst 9200 (dla
przełączników o liczbie portów większej od 8) i Catalyst 1000 dla przełączników 8 portowych.
2) Wykonawca zobowiązany jest do skonsultowania projektu sieci informatycznej oraz sposobu
połączenia tej sieci z siecią ogólnokopalnianą oraz jej zabezpieczenia z Zakładem Informatyki
i telekomunikacji.
3) Dla dostarczonego systemu należy zapewnić wszystkie licencje na dostarczone i zainstalowane
oprogramowanie (w tym systemy operacyjne i bazodanowe – jeśli jest wykorzystywane oraz
licencje dostępowe – jeśli są wymagane). Oprogramowanie systemowe musi być właściwe do celu
w jakim będzie wykorzystywane, zgodnie z zapisami licencyjnymi producenta oprogramowania
(EULA-End User License Agreement). Zamawiający nie dopuszcza stosowania oprogramowania
systemowego klasy desktop do rozwiązań serwerowych. Licencje na oprogramowanie muszą być
zarejestrowane na użytkownika końcowego Polska Grupa Górnicza S.A. W przypadku
dostarczenia licencji na oprogramowanie firmy Microsoft licencjonowanych na warunkach licencji
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grupowych (MOLP, OLP, MPSA) Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Zakładem
Informatyki i Telekomunikacji PGG S.A. celem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących
rejestracji produktu.
4) Wraz z systemem należy dostarczyć dokumentację zawierającą opis interfejsu komunikacyjnego
oraz protokołu komunikacyjnego, za pomocą którego możliwy będzie cykliczny dostęp do danych
bieżących i archiwalnych oraz alarmów (jeśli zamawiany system je generuje) zgromadzonych
w zamawianym systemie w celu wizualizacji wybranych danych w innych systemach wizualizacji
procesów produkcji zainstalowanych u Zamawiającego. Dokumentacja interfejsu komunikacyjnego
i protokołu komunikacyjnego z dostarczonym systemem powinna być kompletna, tak aby
Zamawiający mógł, we własnym zakresie bez udziału Wykonawcy, skonfigurować współpracę
zamawianego systemu z własnymi systemami wizualizacji procesów produkcji.
Wykonawca przy odbiorze końcowym ma dostarczyć edytowalne pliki źródłowe programów
wykorzystywanych w urządzeniach i aparatach zastosowanych w maszynach i procesie pracy linii
technologicznej i przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych programów.
Wszelkie zagadnienia projektowe i realizacyjne należy uzgodnić z Zakładem Informatyki
i Telekomunikacji (tel. 32/7166619, e-mail: zit@pgg.pl).

Załącznik nr 1.1 do SWZ – Wzór
(wzajemne) świadczenia Zamawiającego

zapotrzebowania

na

Załącznik nr 1.2 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy
o niekorzystaniu ze wzajemnych świadczeń. – nie dotyczy
Załącznik nr 1.3 do SWZ - Zakres odpłatnych usług
świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w
ramach realizacji przedmiotu przetargu
Załącznik nr 1.4 do SWZ - Cennik odpłatnych usług
świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w
ramach realizacji przedmiotu przetargu
Załącznik nr 1.5 do SWZ - Wzór umowy przychodowej
dostępne pod adresem https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/cennik-uslug-pgg
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Załącznik nr 1.6 do SWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO –
UŻYTKOWY
Stanowi odrębny plik na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
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Załącznik nr 1.7 do SWZ – Wymagania prawno-techniczne
dotyczące przedmiotu zamówienia w elementy (transpondery
pasywne) dla elektronicznej identyfikacji.
1. Zabudowany transponder pasywny powinien spełniać poniższe parametry:
1)
2)
3)
4)

budowa przeciwwybuchowa,
grupa, kategoria I M1,
częstotliwość pracy 13,56 MHz,
numer identyfikacyjny powinien być zapisany w ogólnie przyjętym standardzie (Mifare,
ISO 14443 typ A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny
dostosowany do wymaganej częstotliwości,
5) temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,
6) umieszczony w trwałej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umożliwiającej bezpośredni montaż
na środkach trwałych i elementach środków trwałych za pomocą techniki spawania, klejenia lub
za pomocą opasek.
2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe.
Transponder pasywny powinien posiadać:
1) Certyfikat badania typu UE/WE (dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej) wydany przez
notyfikowaną jednostkę certyfikującą i potwierdzający, że urządzenia spełniają wymagania
grupy I kategorii M1 zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE lub 94/9/WE.
2) Deklarację zgodności zgodną z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 6 czerwca 2016r. „W
sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w
atmosferze potencjalnie wybuchowej" (Dz.U. 2016 poz. 817).
Deklaracja powinna również potwierdzać spełnienie wymagań wynikających
z ustawy z 9 czerwca 2011r. „Prawo geologiczne i górnicze" wraz z Rozporządzeniami z
niej wynikającymi (Dz.U. 2020 poz. 1064 – tekst jednolity).
W przypadku urządzeń generujących fale elektromagnetyczne wymaga się również
potwierdzenia spełnienia wymagań ustawy z 13 kwietnia 2007r.„O kompatybilności
elektromagnetycznej" (Dz. U. 2019 poz. 2388 – tekst jednolity).
3) Instrukcję użytkowania lub DTR potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych.
4) Zamawiający
wymaga,
aby
transponder
pasywny
był
fabrycznie
nowy.
Pod pojęciem „fabrycznie nowy” rozumie się produkt wykonany z pełnowartościowych
elementów, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, wolny od wad technicznych i prawnych,
dopuszczony do obrotu.
5) Zamawiający nie dopuszcza dostawy podzespołów poddanych procesowi odnowienia (ang.
refurbished).
6) Transponder pasywny powinien być zamocowany w miejscu ustalonym
z Zamawiającym na wszystkich środkach trwałych oraz na elementach środka trwałego (np.:
wszelkiego rodzaju napędy, silniki, popiołomierze, sprzęgła, bębny wszelkiego typu, wagi
handlowe – dynamiczne, wyloty zbiorników, przesiewacze, przenośniki taśmowe, zsuwnie,
leje, zespoły pompowe, pompy, wciągniki ręczne, wózki szynowe, itd.)
7) Zabudowa transpondera pasywnego nie może powodować powstania nowego urządzenia.
Transpondery pasywne pracujące w paśmie częstotliwości 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych
do montażu na środkach trwałych w warunkach dołowych w wersjach mocowanych za pomocą
techniki:
1. Wzór H - TRID-02/H – spawany
2. Wzór F – TRID-02/F klejony
3. Wzór M – TRID-02/M klejony
4. Wzór K – TRID-02/K opaskowy
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5. Wzór L – TRID-02/L opaskowy

Wzór H
(TRID-02/H)

Wzór F
(TRID-02/F)
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Wzór M
(TRID-02/M)
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Wzór K
(TRID-02/K)
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Wzór L
(TRID-02/L)
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Załącznik nr 1.8 do SWZ – Mapa poglądowa – stanowi odrębny plik pdf
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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:
Załącznik
nr
3.1
O PODWYKONAWCACH

do

SWZ

-

INFORMACJA

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 …………………………….[nazwa postępowania], 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:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4) 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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Załączniki nr 4 do SWZ – Składane przez Wykonawcę, którego
oferta jest najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego :
Załącznik nr 4.1 do SWZ
DOKUMENT ZAMÓWIENIA

-

JEDNOLITY

EUROPEJSKI

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”.

W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze
oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców.
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Załącznik
nr
4.2
do
SWZ
–
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr ……………………………,
którego przedmiotem jest …………………………………..………. 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 2021 r. 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 2021 r. 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*)
Lp.

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 USŁUG/ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKAZ

WYKONANYCH

w okresie ostatnich pięciu lat
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Lp.

Przedmiot zamówienia

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

Data
wykonania
(należy podać:
dd/mm/rrrr )

Pełna nazwa
Odbiorcy
usług

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

co najmniej 1 dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę o wartości nie niższej niż
600 000,00 brutto PLN, zgodnie z częścią V SWZ

1
2

3 roboty budowlane o łącznej wartości nie niższej niż 14 000 000,00 brutto PLN, w tym co najmniej 1 robota
budowlana o wartości nie niższej niż 6 000 000,00 zł brutto PLN, zgodnie z częścią V SWZ

1
2
3

Uwaga!
 Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
 Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie usługi/roboty budowlane
zostały wykonane 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 - WYKAZ OSÓB KIEROWANYCH DO
WYKONANIA ZAMÓWIENIA
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu

Lp.

1

Wymagania
Zamawiającego w
zakresie ilości osób o
wymaganych
uprawnieniach/kwalif
ikacjach
2

Imię i nazwisko

3

Nr dokumentu
potwierdzającego
posiadane
uprawnienia/
kwalifikacje/
wykształcenie
4

Podmiot
udostępniający
zasoby w
przypadku
korzystania przez
Wykonawcę
5

osoby, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020r, poz. 1333 z
późniejszymi zmianami)
co najmniej 1 osobę
posiadającą uprawnienia
budowlane do
1
1 ……………..……
projektowania w
specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń,

2

co najmniej 1 osobę
posiadającą uprawnienia
budowlane do
projektowania w
specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczeń,

1 ……………..……

3

co najmniej 1 osobę
posiadającą uprawnienia
budowlane do
projektowania w
specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych bez
ograniczeń,

1 ……………..……

4

co najmniej 1 osobę
posiadającą uprawnienia
budowlane do
projektowania w
specjalności drogowej bez
ograniczeń,

1 ……………..……
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Lp.

1

5

6

Wymagania
Zamawiającego w
zakresie ilości osób o
wymaganych
uprawnieniach/kwalif
ikacjach
2
co najmniej 1 osobę
posiadającą uprawnienia
budowlane do
wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej
(kierownik budowy) do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno
-budowlanej bez
ograniczeń,
co najmniej 1 osobę
posiadającą uprawnienia
budowlane do
wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej
(kierownik robót) do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczeń,

Imię i nazwisko

3

Nr dokumentu
potwierdzającego
posiadane
uprawnienia/
kwalifikacje/
wykształcenie
4

Podmiot
udostępniający
zasoby w
przypadku
korzystania przez
Wykonawcę
5

1 ……………..……

1 ……………..……

7

co najmniej 1 osobę
posiadającą uprawnienia
budowlane do
wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej
(kierownik robót) do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych bez
ograniczeń,

1 ……………..……

8

co najmniej 1 osobę
posiadającą uprawnienia
budowlane do
wykonywania
samodzielnej funkcji
technicznej (kierownik
robót) do kierowania
robotami budowlanymi w
specjalności drogowej bez
ograniczeń,

1 ……………..……
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Lp.

1

Wymagania
Zamawiającego w
zakresie ilości osób o
wymaganych
uprawnieniach/kwalif
ikacjach
2

Imię i nazwisko

3

Nr dokumentu
potwierdzającego
posiadane
uprawnienia/
kwalifikacje/
wykształcenie
4

Podmiot
udostępniający
zasoby w
przypadku
korzystania przez
Wykonawcę
5

co najmniej 1 osobę
sprawującą nadzór i
kontrolę w zakresie
bezpieczeństwa i higieny
pracy posiadającą
kwalifikacje wymagane dla
pracowników służby BHP;
zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
służby bezpieczeństwa i
higieny pracy z dnia 02
września 1997 r. (Dz. U. z
1997 r. Nr 109, poz. 704 z
późn. zm.), spełniającą
następujące warunki:

9

 posiadającą odpowiednie
wykształcenie (technik
bezpieczeństwa i higieny
pracy lub wyższe
wykształcenie o kierunku
lub specjalności w zakresie
bezpieczeństwa i higieny
pracy albo studia
podyplomowe w zakresie
bezpieczeństwa i higieny
pracy),
 pełniącą służbę bhp tzn.
posiadającą co najmniej 3letnie doświadczenie
zawodowe w obszarze
pełnienia funkcji
związanych z
bezpieczeństwem i higieną
pracy,
 posiadającą aktualne (do
5 lat od daty składania
ofert) szkolenie okresowe
bhp dla pracowników
służby bhp.

1 ……………..……

osoby posiadające wymagane kwalifikacje niezbędne do pełnienia obowiązków osoby wykonującej czynności w
dozorze ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
02 sierpnia 2016r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego wydane przez właściwy
organ nadzoru górniczego:
Uwaga: Zamawiający wymaga obecności co najmniej 1 osoby dozoru na każdą zmianę, na której prowadzone będą
prace w danej specjalności.
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Lp.

1

Wymagania
Zamawiającego w
zakresie ilości osób o
wymaganych
uprawnieniach/kwalif
ikacjach
2

Imię i nazwisko

3

10

co najmniej 1 osobę dozoru
na zmianę w specjalności
budowlanej,

1 ……………..……

11

co najmniej 1 osobę dozoru
na zmianę w specjalności
mechanicznej maszyn i
urządzeń na powierzchni w
podziemnych zakładach
górniczych
wydobywających węgiel
kamienny,

1 ……………..……

12

co najmniej 1 osobę dozoru
na zmianę w specjalności
elektrycznej na
powierzchni w
podziemnych zakładach
górniczych
wydobywających węgiel
kamienny,

1 ……………..……

Nr dokumentu
potwierdzającego
posiadane
uprawnienia/
kwalifikacje/
wykształcenie
4

Podmiot
udostępniający
zasoby w
przypadku
korzystania przez
Wykonawcę
5

osoby posiadające uprawnienia/kwalifikacje zawodowe do wykonania prac specjalistycznych (np. spawacz,
hakowy, obsługa elektrowciągów, montażysta rusztowań, elektromonter) tj.:

13

co najmniej 5 osób
posiadających aktualne
kwalifikacje spawacza
(lutowacza) gazowego
potwierdzone ważnym
świadectwem Instytutu
Spawalnictwa lub inną
uprawnioną jednostką
zgodnie z wymaganiami
PN-EN 287-1 lub ISO
9609-1.

1 ……………..……
2 …………………..
3…………………...
4…….……………..
5…………………...

14

co najmniej 3 osoby
posiadające uprawnienia do
obsługi dźwigu,

1 ……………..……
2 …………………..
3…………………...

15

co najmniej 3 osoby
posiadające uprawnienia
hakowego,

1 ……………..……
2 …………………..
3…………………...

16

co najmniej 3 osoby
posiadające uprawnienia do
obsługi elektrowciągów,

1 ……………..……
2 …………………..
3…………………...
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Lp.

1

Wymagania
Zamawiającego w
zakresie ilości osób o
wymaganych
uprawnieniach/kwalif
ikacjach
2

Imię i nazwisko

3

Nr dokumentu
potwierdzającego
posiadane
uprawnienia/
kwalifikacje/
wykształcenie
4

Podmiot
udostępniający
zasoby w
przypadku
korzystania przez
Wykonawcę
5

1 ……………..……
2 …………………..
3…………………...

17

co najmniej 3 osoby
posiadające uprawnienia do
montażu rusztowań,

18

1……………..……
2
…………………..
co najmniej 5 osób
3…………………...
posiadających uprawnienia
4…….……………..
elektromontera.
5…………………...

W wykonywaniu niniejszego zamówienia uczestniczyć będą ww. osoby.
Nie wymaga się załączenia kopii uprawnień.
Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla w/w na podstawie
wcześniejszych przepisów.
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę większej ilości kwalifikacji, o których mowa
powyżej.
Oświadczam, że osoby które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wymienione
powyżej będą posiadać w trakcie realizacji zamówienia aktualne zaświadczenie o przynależności do
właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

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 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia od umowy stanowią odrębny plik.
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JBi

Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.
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Załącznik nr 6 do SWZ–
zachowania w poufności

Zobowiązanie

Wykonawcy

do

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

Postępowanie nr 432100916 - Zaprojektowanie i budowa instalacji do produkcji ekogroszku klasy 6-25 mm
z wykorzystaniem węgla własnego oraz węgla z innych kopalń dla PGG S.A. Oddział KWK
JBi

Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.
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