Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej na:
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy
i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A.
Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.
Część I
1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Juliusz.
2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Juliusz.
Część II
1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Kazimierz.
2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Kazimierz.
3. Estakada kablowa.

znak sprawy: KWK K-J/04/18
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1.

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna
Adres Zamawiającego: ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom
Adres strony internetowej: www.srk.com.pl
Osoba do kontaktu: Hanna Balcarek - Kubicz
Telefon: (032) 35 13 300 wew. 409
e-mail osoby do kontaktu: hbalcarek@srk.com.pl
e-mail: przetargi@srk.com.pl
Faks do korespondencji: (032) 351 33 69

1.1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka
Akcyjna z siedzibą w Bytomiu (41-914) przy ul. Strzelców Bytomskich 207
nr tel. (32) 35-13-301;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń jest
Pan Gabriel Świętek e-mail: gswietek@srk.com.pl , nr telefonu (32) 35 13 300 wew. 620.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem
aukcji elektronicznej o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych. Zapisy dotyczące Aukcji Elektronicznej stanowią
załącznik nr 4 do SIWZ.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest:
„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją
przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla
SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.
Część I
1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Juliusz.
2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Juliusz.
Część II
1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Kazimierz.
2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Kazimierz.
3. Estakada kablowa.

2.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
(CPV): 45.11.00.00-1
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami
techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie: Część I, II: od daty zawarcia umowy
do 30.11.2018r.

5.

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA art. 22 ustawy Pzp

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w pkt. 5.3. SIWZ.
5.2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
1. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12 – 22 ustawy Pzp.,
2. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty częściowe, chyba że
wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
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konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp.,
3. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r.- Prawo restrukturyzacyjne lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r.- Prawo
upadłościowe zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.,
4. w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawcy w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp.,
5. z przyczyn leżących po ich stronie nie wykonali albo nienależycie wykonali
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania zgodnie z art. 24
ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp.
5.3. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:
a) dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia
w zakresie - dla Części I i II:
− operator koparki i spycharki - (minimum 1 osoba) - posiadanie książeczki
operatora maszyn wydanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego,
− operator spawarki oraz zestawu do cięcia i palenia gazowego - (minimum
1 osoba) - posiadanie książeczki spawacza. Osoby wykonujące roboty spawalnicze
powinny spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia
2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
− kierownik budowy - (minimum 1 osoba)- uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej, aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa oraz stwierdzenie kwalifikacji przez organ nadzoru
górniczego na osobę minimum dozoru średniego ruchu, w specjalności budowlanej
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
b) należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, w tym co najmniej jedną robotą budowlaną lub robotami polegającymi na
robotach rozbiórkowych o łącznej wartości dla Części I i II – minimum
100 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie.
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5.4. Poleganie na zasobach innego podmiotu:
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 finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ust. 1.
6.

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ DO OFERTY:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 12 - 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp - załącznik nr 1 do druku
„OFERTA”.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia jak powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim
powołują się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także
Oświadczenie dotyczące każdego z tych podmiotów udostępniającego swoje zasoby
o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu
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niespełnienia warunków w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
13- 22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp - załącznik nr 1a do druku „OFERTA” .
4. Formularze cenowe - załącznik nr 2.1, 2.2 do druku „OFERTA”
5. W związku z zastosowaniem aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu
Wykonawca przystępujący do aukcji zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące
załącznik nr 3 do druku „OFERTA”.
6. Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ :
6.1. Oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ – druk „OFERTA”
w zakresie dotyczącym udzielonej gwarancji zgodnie z opisem zawartym w pkt. II
ppkt. 1 załącznika nr 2 do SIWZ.
6.2. Oświadczenie Wykonawcy o ochronie środowiska i zagospodarowania odpadów
zgodnie z opisem zawartym w pkt. II ppkt. 2 załącznika nr 2 do SIWZ, stanowiące
załącznik nr 4 do druku „OFERTA”.
7.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia składane przez Wykonawcę po publikacji informacji o złożonych
ofertach na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia - wzór dokumentu.
8.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA
POSTĘPOWANIA, KTÓRE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADA
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA:

Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających:
A. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi 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 dokumentu.
b. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
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c.

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty- wzór dokumentu.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów, obowiązany jest złożyć
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy
wykonaniu zamówienia,
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zdolności - wzór dokumentu.

B. Brak podstaw wykluczenia Wykonawcy:
1. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
każdy z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentu
C. Brak podstaw wykluczenia podmiotu udostepniającego swoje zasoby:
1. W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innego podmiotu
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej.
D. Podwykonawcy
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców- wzór dokumentu.
Oświadczenia składane przez Wykonawcę składane są w oryginale. Dokumenty inne niż
oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem z zastrzeżeniem pełnomocnictwa.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
Zawartość oferty i sposób jej sporządzania musi być zgodny ze wszystkimi
postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje
odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z ustawą.
Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy
stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze. Jeżeli prawo to nie wynika z rejestru do oferty należy dołączyć
dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie osoby/osób do
składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy. W takiej sytuacji
dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty. Z treści
pełnomocnictwa musi wynikać w szczególności: wskazanie pełnomocnika, oznaczenie
postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy, upoważnienie pełnomocnika do
składania oświadczenia woli i reprezentowania Wykonawców w niniejszym
postępowaniu albo upoważnienie pełnomocnika do składania oświadczeń woli,
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w imieniu Wykonawców
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto dokument pełnomocnictwa
winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców.
• Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub
w formie równoważnej tzn. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
• W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane
jest przedłożenie dowodu ustanowienia pełnomocnika.
• W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do
oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone temu wspólnikowi przez
pozostałych wspólników.
Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem punktu
powyżej oraz pkt. 12.4. SIWZ.
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób
czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno
ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno
ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.
Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej
w pkt. 9.17.
Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od
pozostałych informacji zawartych w ofercie.
Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
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20.

21.
22.

23.

24.

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia
zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej
w następujący sposób:
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Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
..........................................................................................................................................
(nazwa (firma) Wykonawcy)

..........................................................................................................................................
(adres Wykonawcy)

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ NA:
„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy
i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A.
Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.
Część I i/lub Część II

znak sprawy: KWK K-J/04/18
NIE OTWIERAĆ PRZED: ......................................................
(data, godzina)

25.

26.

27.

10.
1.

2.

Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje jej nierozpatrzenie,
jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają zidentyfikowanie wykonawcy
oraz nazwy zadania przetargowego.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Zmiany muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących
przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”
kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA nr ……”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na
piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu ofert wraz z dokumentem, z którego wynikać
będzie reprezentacja Wykonawcy do składania oświadczeń woli.
SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

NINIEJSZEJ

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie
terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
prześle treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał niniejszą SIWZ bez ujawniania źródła zapytania i jednocześnie informację
taką opublikuje na własnej stronie internetowej.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający w uzasadnionych przypadkach
może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji w formie uzupełnienia (aneksu) Zamawiający zamieści na stronie
internetowej. Dokonana zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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3.

4.

5.

6.
11.
1.
2.

3.
4.

5.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert
i zamieści informację na swojej stronie internetowej. Przepis pkt. 10.4 stosuje się
odpowiednio.
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne, zgodnie
z przepisami art. 12a ustawy Pzp.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przed ofertowego.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
1.

2.
3.

4.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
Cześć I: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)
Cześć II: 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru:
a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta:
PL 82 1050 1230 1000 0090 3044 6992
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do
oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium
potwierdzającą dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Znak
sprawy: KWK K-J/04/18. Wadium na: „Likwidacja obiektów budowlanych wraz
z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz”
w Sosnowcu Część I i/lub Część II.
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa
w pun kcie 12.3 b) ÷ e) muszą zachować ważność przez cały okres, w którym
Wykonawca jest związany ofertą i być przedstawione w formie gwarancji
nieodwołalnej i bezwarunkowej, zapewniającej na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego wypłatę pełnej kwoty wadium w okolicznościach literalnie
określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu
w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego.
Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium nie będzie rozpatrywana.
Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
ustawy Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp., jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. w druku „OFERTA”, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

13.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu,
ul. Strzelców Bytomskich 207 – KANCELARIA Spółki (parter).

2.

Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2018r. o godz. 1000.
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MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT - BADANIE OFERT.
Zamawiający otworzy oferty w dniu 28.06.2018r. o godz. 1100 w siedzibie
Zamawiającego - pokój nr 112 (parter).
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest wymagane, zamawiający
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert
Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawców, w przypadku których zachodzą przesłanki art. 24 ustawy Pzp 24 ust. 5
pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie
z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 ustawy Pzp.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Wykonawca winien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, jednoznaczną, ostateczną
dla całego zadania objętego zamówieniem. Należy podać kwotę netto, podatek od
towarów i usług i kwotę brutto.
W cenie ryczałtowej winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania
zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty
towarzyszące wykonaniu zadania.
Cena winna być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów i liczona z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po
przecinku.
Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je
uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty.
Wartość robót należy określić na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny,
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podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
16.

SPOSÓB WYLICZENIA CEN JEDNOSTKOWYCH ORAZ
WARTOŚCI UMOWY PO PRZEPROWADZENIU AUKCJI.

OGÓLNEJ

16.1. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku
przeprowadzenia aukcji elektronicznej, Zamawiający dokona wyliczenia cen
jednostkowych netto przyjętych do rozliczenia umowy oraz wartości umowy
w następujący sposób:
1. W pierwszej kolejności wyliczony zostanie procentowy wskaźnik upustu cenowego
od wartości oferty pisemnej, 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
U – wartość wskaźnika upustu cenowego od wartości oferty pisemnej uzyskanego
w wyniku akcji elektronicznej
W oferty – wartość oferty pisemnej
W aukcji – wartość oferty uzyskanej w toku aukcji elektronicznej
2. Następnie wyliczone zostaną indywidualnie poszczególne ceny jednostkowe netto
poprzez obniżenie cen jednostkowych z oferty pisemnej o wartość upustu wyliczoną
przy zastosowaniu wartości wskaźnika upustu (U), przy czym ceny te zostaną
zaokrąglone w dół do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane
wg wzoru:
C aukcji = C oferty – (C oferty x U)
gdzie:
C aukcji – cena jednostkowa netto przyjęta do umowy
C oferty – cena jednostkowa netto oferty pisemnej
3. Wartość umowy netto zostanie wyliczona jako suma iloczynów cen jednostkowych
netto obliczonych w sposób określony w pkt 2 oraz szacunkowych ilości materiałów
w poszczególnych częściach zamówienia określonych w Formularzu cenowym.
17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryterium w zakresie każdej
części.
1. KRYTERIUM I
Cena brutto podana w PLN za wykonanie zadania - maksymalnie 95 pkt.
Cena oferty C – znaczenie 95 %
C – cena oferty będzie oceniana w skali od 0 do 95 pkt.
Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 95 pkt. pozostałe oferty będą punktowane
według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 pkt.
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Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:
cena oferty najtańszej
C = -------------------------------- x 95 pkt.
cena oferty badanej
2. KRYTERIUM II
Doświadczenie w nadzorowaniu robót rozbiórkowych przez osobę kierownika budowy maksymalnie 5 pkt. P – znaczenie 5%
Doświadczenie w nadzorowaniu robót rozbiórkowych przez osobę kierownika budowy
będzie oceniane w skali od 1 do 5 pkt. Oferta proponująca największą ilość
nadzorowanych robót rozbiórkowych otrzyma 5 pkt. Ustala się, że dolną granicę ilości
nadzorowanych robót rozbiórkowych, jaka będzie brana pod uwagę do obliczenia
kryterium tj. 10 nadzorów. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę ilości
nadzorowanych robót rozbiórkowych równej lub przewyższającej 30 nadzorów, do
obliczenia kryterium zostanie przyjęta ilość 30 nadzorów.
Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:
P bad.
P = ------------------- x 5 pkt.
P max
P bad – ilość nadzorów w zaoferowanej w ofercie badanej.
P max – ilość nadzorów zaoferowanych wśród ofert złożonych nie podlegających
odrzuceniu
3. Ocena łączna: S = C + P
gdzie :
S - suma punktów,
C, P – uzyskane punktacje zgodnie z opisem powyżej.
Uwaga:
Informacja dotycząca kryterium oceny ofert winna być jednoznaczna i nie podlega ona
uzupełnieniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała
największą ilość punktów.
18.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium
wyboru.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności

2.
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3.

4.
5.

6.

7.

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1
pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, na stronie
internetowej.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane
w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów o których mowa w pkt. 17.5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze.

19. PODWYKONAWSTWO
1.
2.

3.

Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy:
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo dla zamówień na roboty
budowlane:
1. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
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2. Nie
podlegają
obowiązkowi
przedkładania
Zamawiającemu
umowy
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, których:
a) wartość stanowi mniej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego (wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000,00 zł),
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na
roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane winien
zawierać co najmniej:
a) zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowiązki Wykonawcy,
d) obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysokość
wynagrodzenia
należnego
podwykonawcy
lub
dalszemu
podwykonawcy,
f) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany, niespełniającej wymagań określonych w SIWZ
i gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury
lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni,
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej
zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian
w przypadku niespełnienia wymagań określonych w SIWZ i gdy termin zapłaty
wynagrodzenia nie odpowiada wymaganemu.
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni,
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez
Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie,
o którym mowa w pierwszym zdaniu tego ustępu, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
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11. W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub
roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o karę umowną.
12. Przepisy powyżej stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
20.

1.

2.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
Środki ochrony prawnej (przepisy art. 179 – 198g ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące odwołań i skarg).
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ODWOŁANIE
3.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
czynność
lub zaniechanie czynności
5.
Odwołanie powinno wskazywać
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
8.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
9.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z zastosowaniem aukcji
elektronicznej o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych na zadanie pt.:
„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy
i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A.
Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu
Część I i/lub Część II
Ja/My, niżej podpisani
1............................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2...........................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy )
.....................................................................................................................................................
NIP:..........................................................................
KRS lub inny wpis do rejestru: ……………………………………………..
Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wynikające z KRS lub innego wypisu z rejestru):
………………………………………………………
……………………………………………………….
Jako podmiot jestem
przedsiębiorstwem.

mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
Nie * (* należy odpowiednio wstawić krzyżyk)
Tak*,

Uwaga -wyjaśnienie !
Mikroprzedsiębiorstwo : przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo , które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiebiorcami ani małymi przedsiębiorcami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/(nas) firmy oferuję/(my) wykonanie przedmiotu
zamówieniem i oświadczam/(y) że :
1.

KRYTERIUM I - CENA
Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, proponuję/(my) wynagrodzenie
ryczałtowe:
Cześć I
wynagrodzenie netto...................................zł (słownie netto ………………………)
stawka podatku VAT …………….%
podatek od towarów i usług …………. …zł (słownie :……………………………)
wynagrodzenie brutto: ............................... zł (słownie brutto:……………………..)
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Cześć II
wynagrodzenie netto...................................zł (słownie netto ………………………)
stawka podatku VAT …………….%
podatek od towarów i usług …………. …zł (słownie :……………………………)
wynagrodzenie brutto: ............................... zł (słownie brutto:……………………..)
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

KRYTERIUM II – Doświadczenie w nadzorowaniu robót rozbiórkowych przez osobę
kierownika budowy – Część I…….. ilość, Część II…….. ilość,
Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres Cześć I ……. miesięcy, Cześć II …….
miesięcy na warunkach określonych w projekcie umowy.
Przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie: Część I, II: od daty zawarcia
umowy do 30.11.2018r.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, przy czym jako dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
Wadium w kwocie Cześć I ………….. zł, Cześć II ………….. zł zostało wniesione w dniu
................................ w formie ….......................................
Zwrotu wadium należy dokonać na konto:..........................................................
Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
Wykonawca informuje o numerze telefonu ……………… / faxu ……………,
adres e-mail: ………………………………………………………., na który Zamawiający
będzie przesyłał wszystkie informacje.
Osoba wyznaczona do kontaktu przez Wykonawcę: ……………………………………

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
- załącznik nr 1
2. Oświadczenie Podmiotu udostepniającego zasoby
- załącznik nr 1a
3. Formularze cenowe
- załącznik nr 2.1, 2.2
- załącznik nr 3
4. Oświadczenie Wykonawcy (dot. aukcji elektronicznej)
5. Oświadczenie Wykonawcy – dot. ochrony środowiska
- załącznik nr 4
* - niepotrzebne skreślić.

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 1 do druku „OFERTA”
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W TRYBIE ART. 25 UST. 1 W ZWIĄZKU Z ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ja/My, niżej podpisani
1.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy
i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A.
Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu
Część I i/lub Część II
prowadzonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu
i w SIWZ.
4. Oświadczam, że
- nie polegam*
- polegam* na zasobach innych podmiotów
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
. …………………………………………………………………………….
(należy wpisać nazwę Podmiotu, który udostępnia zasoby)

w zakresie: ………………………………………………………………….
(należy wpisać zakres udostępnionych zasobów np. zdolności technicznej, zawodowej,
sytuacji finansowej lub ekonomicznej)
* - niepotrzebne skreślić

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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(nazwa Podmiotu oddającego potencjał
w dyspozycję Wykonawcy)

Załącznik nr 1a do druku „OFERTA”

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE
ZASOBY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
W TRYBIE ART. 25 UST. 1 W ZWIĄZKU Z ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ja/My, niżej podpisani
1.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy
i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A.
Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu
Część I i/lub Część II
prowadzonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13-22 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
podpis Podmiotu / osoby uprawnionej
do reprezentowania podmiotu
(pieczęć Podmiotu)
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Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.1 do druku „OFERTA”

FORMULARZ CENOWY
Ja/My, niżej podpisani

1.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy
i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A.
Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu
Część I
1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Juliusz.
2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Juliusz.
prowadzonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
oświadczam (y) iż: oferuję wynagrodzenie jak poniżej:
Lp.
1.
2.

Obiekt budowlany

Wartość
netto
[zł]

Stawka
Podatku
VAT [%]

VAT
[zł]

Wartość
brutto
[zł]

Budynek głównej stacji zasilającej
6 kV rejon Juliusz.
Sieci rozdzielcze średniego napięcia
rejon Juliusz

RAZEM

Całkowita
wartość netto

Całkowita wartość
podatku VAT

Całkowita
wartość netto

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 2.2 do druku „OFERTA”

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Ja/My, niżej podpisani

1.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy
i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A.
Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu
Część II
1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Kazimierz.
2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Kazimierz.
3. Estakada kablowa.
prowadzonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
oświadczam (y) iż: oferuję wynagrodzenie jak poniżej:
Lp.
1.
2.
3.

Obiekt budowlany

Wartość
netto [zł]

Stawka
Podatku
VAT [%]

VAT
[zł]

Wartość
brutto [zł]

Budynek głównej stacji zasilającej
6 kV rejon Kazimierz.
Sieci rozdzielcze średniego napięcia
rejon Kazimierz.
Estakada kablowa.

RAZEM

Całkowita
wartość netto

Całkowita wartość
podatku VAT

Całkowita
wartość brutto

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3 do druku „OFERTA”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy
i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A.
Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu
Część I i/lub Część II
Ja/ My, niżej podpisani
1....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
W związku z zastosowaniem aukcji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych niniejszym,
Podaję/my adres e – mail ……………........................................................………
(Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną (na adres e-mail Wykonawcy wskazany
niniejszym załączniku do oferty) za pośrednictwem Platformy Aukcji Elektronicznej do
udziału w aukcji elektronicznej).
Wskazuję/my osobę(y) upoważnione do składania postąpień: (Imię i Nazwisko)
a) ……….............................................................................................................……..
b) ………….............................................................................................................….
(art. 91c ust. 2 ustawy Pzp. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.)

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4 do druku „OFERTA”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy
i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A.
Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu
Część I i/lub Część II
Ja/ My, niżej podpisani
1....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

2.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

Oświadczamy,
że
przedmiotowe
zamówienie
będzie
realizowane
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa przepisami prawa w zakresie dotyczącym
przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach w szczególności winien wypełnić obowiązki spoczywające na posiadaczu
odpadów, o których mowa w art. 33 ustawy o odpadach oraz uzyskać określone w Dziale IV
tej ustawy uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku
realizacji przedmiotu zamówienia oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

……………….......dnia…………………
miejscowość
.............................................
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych
(pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
I.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES WRAZ
Z UWARUNKOWANIAMI TECHNICZNO – ORGANIZACYJNYMI
1. Przedmiot zamówienia:
„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją
przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla
SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.
Część I
1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Juliusz.
2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Juliusz.
Część II
1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Kazimierz.
2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Kazimierz.
3. Estakada kablowa.
2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia:
SRK S.A, w Bytomiu Oddział w Sosnowcu
KWK „Kazimierz Juliusz”, Sosnowiec ul Ogrodowa 1.
3. Charakterystyka techniczna: Obiekty budowlane przeznaczone do likwidacji
usytuowane są na terenie SRK SA. w Bytomiu Oddział KWK „Kazimierz Juliusz”
w Sosnowcu.
Wykaz obiektów przeznaczonych do likwidacji :
Część I
1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Juliusz.
Obiekt znajduję się przy wewnętrznej drodze zakładowej. Fundamenty żelbetowe,
kielichowe, połączone ścianami żelbetowymi. Ściany konstrukcja żelbetonowa, słupy
elementy prefabrykowane, stropy dźwigary dachowe strunobetonowe, żelbetowe.
Dach prefabrykowany kryty papą. Obiekt wyposażony jest w szereg urządzeń
elektrycznych. Dach z płyt dachowych żebrowych, dźwigary żelbetowe typ 2.
Dane cyfrowe obiektu:
Pow. zabudowy:
278,64 m²
kubatura:
3723,27 m3
Wys. .:
12 m.
2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Juliusz.
Obiekt znajduje się na terenie rejonu Juliusz. Składa się z szeregu kanałów kablowych
kabli elektroenergetycznych i sterowniczych miedzy obiektami technologicznymi
(wyłącznie na terenie zakładu górniczego rejonu Juliusz), w których znajdują się kable
zasilające terenu kopalni. min. obiekty budowlane szybu Karol oraz przepompownie
osadnika Juliusz. Sieci częściowo zakopane w gruncie, a częściowo znajdują się
w kanałach. Kanały kablowe wykonane z typowych prefabrykatów żelbetowych
składających się ze ścian żelbetowych w kształcie litery L połączonych ze sobą za
pomocą złącz, oraz zbrojenia dodatkowego betonem klasy B-250. Przykrycie stanowią
płyty prefabrykowane. Sieci rozdzielcze średniego napięcia, które biegnące poza
terenem zakładu górniczego zakopane są na głębokości ok.1m w gruncie.
Długość: ok. 3000 m
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Część II
1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Kazimierz.
Obiekt znajduję się przy wewnętrznej drodze publicznej. Fundamenty żelbetowe,
kielichowe. Ściany zewnętrzne z płyt osłonowych, szczytowe z cegły gr. 38cm, słupy
ramy prefabrykowane, dwukondygnacyjne, stropy płyty stropowe otworowe. Dach z
płyt dachowych żebrowych, ocieplane wełną mineralną. Obiekt wyposażony jest w
szereg urządzeń elektrycznych.
Dane cyfrowe obiektu:
Pow. zabudowy:
646,6 m²
kubatura:
7371,5 m3
Wys.:
11 m
2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Kazimierz.
Obiekt znajduje się na terenie rejonu Kazimierz. Składa się z szeregu kanałów
kablowych , w których znajdują się kable zasilające zachodnią cześć terenu kopalni.
Kanały kablowe wykonane z typowych prefabrykatów żelbetowych składających się
ze ścian żelbetowych w kształcie litery L połączonych ze sobą za pomocą złącz, oraz
zbrojenia dodatkowego betonem klasy B-250. Przykrycie stanowią płyty
prefabrykowane. Sieci rozdzielcze średniego napięcia, które biegnące na terenie
zakładu górniczego częściowo zakopane są na głębokości ok.1m w gruncie.
Długość: ok. 950 m
3. Estakada kablowa.
Obiekt znajduje się na terenie rejonu Kazimierz. Długość estakady kablowej nr 1
wynosi 277 m, a nr 2 wynosi 202 m. Obie wykonane jako konstrukcja stalowa na
słupach stalowych przykryta blachą trapezową.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia - robót rozbiórkowych, należy wykonać
w oparciu o „Projekty budowlane” rozbiórki obiektów budowlanych na terenie
zakładu górniczego SRK KWK „Kazimierz Juliusz” opracowane w lipcu 2017r,
a także o przedmiary robót opracowanych dla wszystkich zadań.
4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób - zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp.:
4. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji zamówienia do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy następujących osób wykonujących powierzone
czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) spawania ręcznego gazowego, spawania gazowego częściowo zmechanizowanego,
cięcia ręcznego palnikiem gazowym,
b) obsługi rozbiórki tj. obsługi prostych narzędzi budowlanych, porządkowania terenu
placu rozbiórkowego,
c) dozór sprawujący nadzór nad wykonywaniem zadania.
2. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
związanych z przedmiotem umowy będzie stanowił załącznik do umowy.
5. Uwarunkowania techniczno – organizacyjne.
1. Prace prowadzone będą w oparciu o:
– „Projekty budowlane” rozbiórki obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego
SRK KWK „ Kazimierz Juliusz” .
– zgłoszenie do OUG Katowice rozpoczęcia robót.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

– zgłoszenie do UM w Katowicach rozpoczęcia robót
– zatwierdzone przez KRZG KWK „Kazimierz Juliusz” „Projekty technologii
i organizacji robót”.
Wykonawca w trakcie wykonywania robót zobowiązany jest do stosowania
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów:
– Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami,
– Prawa geologicznego i górniczego z dnia 9 czerwca 2011 r.,
– Ustawy o Ochronie Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. wraz z przynależnymi
załącznikami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu (…),
– Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego,
– wymagań określonych w odrębnych przepisach i w Polskich Normach
i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki powstałe w wyniku
zaniedbania lub rażącego naruszenia powyższych przepisów.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z obustronnymi ustaleniami
na zasadach obowiązujących w „Planie ruchu….”, „Uzgodnieniach szczegółowych
warunków współpracy pomiędzy stronami”.
Wykonawca zapewni świadczenie robót na terenie Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz”
w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością
i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt sprzęt i urządzenia niezbędne
do realizacji zamówienia. Za prawidłowy stan urządzeń, narzędzi, sprzętu itp. użytych do
wykonania przedmiotowej roboty odpowiada Wykonawca.
dostarczenia
energii elektrycznej do celów
Zamawiający nie ma możliwości
demontażowych i wyburzeniowych.
Pochodzący z demontażu i rozbiórki złom jest własnością Zamawiającego. Wykonawca
ma obowiązek złom oczyścić z elementów betonowych, ceglanych oraz posegregować na
odpowiednie klasy. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania złomu
wyznaczone przez Dyrektora Oddziału KWK „ Kazimierz Juliusz”. Na okoliczność
przekazania złomu przez Wykonawcę Zamawiającemu, zostanie spisany protokół
przekazania. Ww. postępowanie jest zgodne z obowiązującą w SRK S.A. w Bytomiu
„Instrukcją sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z likwidowanych obiektów,
budowli, maszyn i urządzeń Oddziałów SRK S.A.
Złom zostanie przez Wykonawcę pocięty na odcinki transportowe o dł. do 6,0m.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym, organami nadzoru
górniczego oraz organami kontrolnymi za ewentualne skutki powstałe w wyniku
zaniedbania lub rażącego naruszenia postanowień obowiązujących przepisów oraz
zarządzeń i instrukcji obowiązujących w Oddziale KWK „Kazimierz Juliusz” w trakcie
prowadzenia robót będących przedmiotem przetargu.
Przewiduję się udostępnienie obiektów w celu prowadzenia prac rozbiórkowych na I i II
zmianie, przez 7 dni w tygodniu.
Na wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz”
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szczegółowych technologii, które
podlegają zatwierdzeniu przez KRZG.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych opracuje i przekaże
Zamawiającemu plan „ BIOZ”.
Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy po likwidacji sieci rozdzielczych
średniego napięcia rejonu Kazimierz i Juliusz z powodu ich częściowego zasypania
na
i występujących trudności technicznych podczas ich likwidacji, ze względu
infrastrukturę terenu.
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14. Wykonawca po zakończeniu rozbiórki wykona i dostarczy Zamawiającemu operaty
geodezyjne powykonawcze wraz z naniesionymi na zasoby miasta zmianami.
15. Po wykonaniu przedmiotu umowy zostaną sporządzone protokoły z odbiorów końcowych
dla poszczególnych części, podpisane przez upoważnione osoby Wykonawcy
i Zamawiającego, który będą podstawą do wystawienia końcowej faktury za wykonaną
robotę.
16. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów (za wyjątkiem odpadów
stalowych) powstałych w trakcie prowadzenia robót demontażowych i rozbiórkowych oraz
zobowiązany jest zagospodarować odpady na własny koszt.
17. Wykonawca przed podjęciem pracy w ruchu zakładu górniczego zobowiązany jest do
przeszkolenia pracowników własnych w zakresie obowiązujących w zakładzie górniczym
przepisów BHP, porządku i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego
i występujących zagrożeń , zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac oraz
zgłaszania wypadków przy pracy. Szkolenie odbywa się odpłatnie na koszt Wykonawcy w
ośrodku wybranym przez Wykonawcę. (W razie potrzeby Zamawiający może wskazać
Wykonawcy ośrodki uprawnione do prowadzenia takich szkoleń).
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.

2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia
w zakresie każdej Części. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum
24 miesiące licząc od dnia dokonania odbioru końcowego, co Wykonawca potwierdza
w treści oświadczenia stanowiącego druk „Oferta”.
Wykonawca winien realizować zadanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach w szczególności winien wypełniać obowiązki
spoczywające na posiadaczu odpadów, o których mowa w art. 33 ustawy o odpadach.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
znak sprawy: KWK K-J/04/18
-PROJEKTUMOWA NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ
REALIZOWANĄ W TRYBIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO – PRZETARG NIEOGRANICZONY
zawarta w dniu ........................... 2018 roku w Bytomiu pomiędzy:
Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców
Bytomskich 207, Oddział w Sosnowcu Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Kazimierz
Juliusz”, ul. Ogrodowa 1, 41-215 Sosnowiec wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027497, posiadającą kapitał zakładowy
143 836 900,00 zł wpłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 626-26-19-005,
REGON: 276902504, reprezentowaną przez:
1. ................................

−

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

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

−

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

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
………………………………………………………………………………………………..…
wpisanym(ą) do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy ………………………pod
numerem KRS ……………., posiadającym(ą) kapitał zakładowy ………….zł, numer
identyfikacji podatkowej NIP: ………….., REGON: …………., reprezentowanym(ą) przez:
1. ................................................

− .........................................................................................

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

− .........................................................................................

zwanym(ą) dalej „WYKONAWCĄ”
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. W oparciu o Uchwałę Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy
i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A.
Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.
Część I
1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Juliusz.
2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Juliusz.
Część II
1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Kazimierz.
2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Kazimierz.
3. Estakada kablowa.
2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się
z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w Załączniku nr 2 do Specyfikacji
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Istotnych Warunków Zamówienia i stwierdza, że nie zachodzą żadne okoliczności, które
mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niższa od
jakości zaoferowanej Zamawiającemu w ofercie.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych
i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów oraz
praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią
z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw
autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot umowy,
Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym
związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich,
których prawa zostały naruszone.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
§ 2.
Termin realizacji umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy: Część I i II: od daty zawarcia umowy do
30.11.2018r.
§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za całość przedmiotu zamówienia wynosi:
Cześć I
wynagrodzenie netto ................................. zł (słownie: ....................................... złotych)
podatek od towarów i usług ..................... zł (słownie: ........................................ złotych)
wynagrodzenie brutto .............................. zł (słownie: ........................................ złotych)
Cześć II
wynagrodzenie netto ................................. zł (słownie: ....................................... złotych)
podatek od towarów i usług ..................... zł (słownie: ........................................ złotych)
wynagrodzenie brutto .............................. zł (słownie: ........................................ złotych)
2. W przypadku gdy realizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości
umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną część
przedmiotu umowy, jednak nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej części umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało wyliczone na podstawie Formularza cenowego
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
§ 4.
Obowiązki Stron
1. Strony zobowiązują się do udzielania niezbędnych informacji, uzgadniania danych
koniecznych do należytego wykonania niniejszej umowy.
2. Obowiązki Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1
niniejszej umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w Załączniku nr 2 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Projektami wykonanymi przez Pracownia
Projektowa PROJBUD Sp. z o.o. 40-562 Katowice ul. Kredytowa 8/2 (Część I i II),
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wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i
normami.
2. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Zamawiającego przy realizacji umowy
pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez prawa Wykonawcy do
odszkodowania.
3. Wykonawca zgodnie z art. 11a ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 7 września 2007r.
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przy realizacji umowy nie będzie
zatrudniał pod ziemią na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej osób
korzystających z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej
węgla pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez prawa Wykonawcy do
odszkodowania.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania koordynatora prac o uzasadnionych
problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie terminu
zakończenia umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy w chwili zawarcia umowy stanowiące
załącznik do niniejszej umowy.
6. Skompletowanie wymaganej przepisami dokumentacji formalno – prawnej
umożliwiającej przystąpienie do realizacji robót i przedstawienie jej do akceptacji
Zamawiającemu.
7. Bieżące uzgadnianie z odpowiednimi służbami Zamawiającego terminów i sposobu
realizacji robót.
8. Bezwzględne stosowanie się w trakcie realizacji prac do postanowień ujętych w:
• „Uzgodnieniach szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” wraz
z zarządzeniem Zarządu KWK ,,Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu nr 15/2013 z
dnia 14.05.2013r. w sprawie zatrudniania obcych podmiotów gospodarczych
zatrudnionych na powierzchni w ruchu Zakładu Górniczego… stanowiących
załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
• Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót opracowanej przez Wykonawcę
i zatwierdzonej przez KRZG.
9. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe, przeszkolonych w zakresie
przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i
narzędzia.
10. Prowadzenie robót na czynnym zakładzie w taki sposób, aby zapewnione było właściwe
oraz ciągłe funkcjonowanie ruchu zakładu górniczego.
11. Wyposażenie swoich pracowników w ubrania robocze, środki czystości i narzędzia
niezbędne do wykonania robót objętych umową.
12. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem
w zakresie porządku, dyscypliny pracy i BHP.
13. Odpowiedzialność za sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną
przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami oraz zabezpieczeniem miejsca
robót.
14. Informowanie koordynatora robót Oddziału KWK ,,Kazimierz Juliusz” o problemach
i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie terminu zakończenia
przedmiotu umowy.
15. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
z prowadzonymi robotami. Za wszystkie szkody powstałe przy wykonywaniu robót
objętych umową odpowiada Wykonawca.
16. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt sprzęt i urządzenia
niezbędne do realizacji zamówienia. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi
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kopie atestów, certyfikatów, itp. dla materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych do
realizacji prac pod rygorem niedopuszczenia do wykonania tych prac.
17. Opracowanie IBWR, planu „BIOZ”.
18. Zabezpieczenie i prawidłowe oznakowanie placu budowy ( rozbiórki) .
19. Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu
budowy (rozbiórki).
20. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do przedsięwzięcia środków ograniczających
oraz monitorujących wpływ prowadzonych prac na środowisko naturalne, a w
szczególności dotyczących hałasu, zapylenia i gospodarki odpadami kierując się w tym
zakresie obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska.
21. Wykonawca staje się właścicielem innych, niż złom odpadów powstałych w trakcie
realizacji zadania i zobowiązany jest do ich zagospodarowania lub usunięcia na własny
koszt i ryzyko, przy zachowaniu wymogów prawa, a w szczególności: prawa
budowlanego i przepisów wykonawczych do tego prawa oraz prawa dotyczącego ochrony
środowiska i transportu drogowego oraz odpadów.
22. Pochodzący z demontażu i rozbiórki złom jest własnością Zamawiającego. Wykonawca
ma obowiązek złom oczyścić z elementów betonowych, ceglanych, posegregować.
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania złomu wyznaczone przez
Dyrektora Oddziału KWK ,,Kazimierz Juliusz” .Na okoliczność przekazania złomu przez
Wykonawcę Zamawiającemu, zostanie spisany protokół przekazania. Ww. postępowanie
jest zgodne z obowiązującą w SRK S.A. w Bytomiu „Instrukcją sprzedaży surowców
wtórnych pochodzących z likwidowanych obiektów, budowli, maszyn i urządzeń
Oddziałów SRK S.A.
3. Obowiązki Zamawiającego:
1. Udostępnienie do wglądu posiadanych dokumentacji, projektów niezbędnych do
opracowania projektu technologii i organizacji robót.
2. Przekazanie w ustalonym terminie obiektów w celu realizacji zadania na podstawie
protokołu przekazania placu budowy.
3. Prowadzenie okresowych kontroli prowadzenia robót objętych umową.
4. Dokonanie odbioru końcowego w ustalonym terminie.
5. Dokonanie zapłaty za wykonane roboty w ustalonym trybie i terminach.
§ 5.
Pracownicy Wykonawcy
1. Wykonawca lub podwykonawca w okresie realizacji zamówienia zatrudni na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy
osoby wykazane w „Wykazie pracowników” stanowiącym załącznik do umowy,
wykonujące powierzone czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.:
d) spawania ręcznego gazowego, spawania gazowego częściowo zmechanizowanego,
cięcia ręcznego palnikiem gazowym,
e) obsługi rozbiórki tj. obsługi prostych narzędzi budowlanych, porządkowania terenu
placu rozbiórkowego,
f) dozór sprawujący nadzór nad wykonywaniem zadania.
2. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia niniejszej
umowy, jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia
potwierdzającego sposób zatrudnienia tych osób (tj. na podstawie umowy o pracę),
a także oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracęw rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy, przez cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni
kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudniania
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4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

tych osób oraz oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymywaniu wynagrodzenia przez
cały okres realizacji zamówienia.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu ww. dokumentów w terminach
wskazanych powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
Pracowników na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i umiejętności zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca może zastąpić Pracownika wykazanego w załączniku do umowy pod
warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu
zatrudnienia i kwalifikacji na okres realizacji zamówienia.
Zmiana Pracownika dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego
przez Wykonawcę o zmianie Pracownika co najmniej na 3 dni robocze przed zamiarem
dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego
kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz postanowieniach umowy.
Zmiana Pracownika, o której mowa powyżej skutkuje zmianą załącznika do umowy pn.
„Wykaz Pracowników” i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.
§ 6.
Rozliczenia finansowe
Podstawą do rozliczeń będą faktury wystawione przez Wykonawcę za wykonanie zadania
w ramach danej Części na podstawie protokołów odbiorów częściowych zgodnie
z warunkami umowy. Wystawienie faktur nastąpi nie później niż 7-go dnia od daty
sporządzenia protokołu odbioru częściowego, potwierdzonego przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 9, ust. 3 ppkt.1
niniejszej umowy
Faktury należy wystawiać na adres określony w umowie:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Sosnowcu Kopalnia Węgla
Kamiennego ,,Kazimierz Juliusz”, ul. Ogrodowa 1, 41-215 Sosnowiec
i przekazywać do:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom
Na fakturze należy podać numer umowy, pod którym została wpisana do elektronicznego
rejestru umów Zamawiającego (e-RU).
Każda zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym
Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego – dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie
za zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Powyższe dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek.
Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na wszystkich fakturach i innych
dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności, określonych
w § 6 ust. 5 niniejszej umowy.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatków od towarów i usług i posiada
numer identyfikacyjny NIP: 626-26-19-005.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer
identyfikacyjny NIP: ...................................
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§ 7.
Odbiór przedmiotu umowy
Z każdego zlikwidowanego zadania w ramach danej Części zostanie sporządzony protokół
częściowy wykonanych robót, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. W protokole tym
zostanie opisany zakres świadczonej roboty (zadania), termin jej rozpoczęcia i
zakończenia. Obowiązek sporządzenia protokołów spoczywa na Wykonawcy. Zawartość
merytoryczną jak i formę protokołów Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z
Zamawiającym.
Ostatni protokół częściowy będzie jednocześnie protokołem końcowym rozliczającym całe
zadanie.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru po
usunięciu tych wad.
Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie
ustalonym w protokole odbioru robót jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych wszystkie
wady odnoszące się do przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usunięcia wad, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w terminie określonym w protokole
odbioru nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych.
W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru,
Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b) niniejszej
umowy.
§ 8.
Warunki gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy
na okres w zakresie części I ………...…. miesięcy oraz w zakresie części II………...….
miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.
Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny.
Dokument gwarancyjny winien określać poza okresem gwarancyjnym warunki
gwarancji, tj. w szczególności:
a) zakres i rodzaj obowiązków gwaranta,
b) osoby (jednostki), które świadczenia gwarancyjne będą wykonywały.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Wykonawca zobowiązuje się
przystąpić do ich usuwania w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia wady przez
Zamawiającego. Zakres i termin usunięcia wad strony ustalają protokolarnie. Zgłoszenie
wady przez Zamawiającego będzie odbywać się telefonicznie, e-mailem, faxem
lub pisemnie.
Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie roszczenia do Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym
w ust. 3.
Jeżeli w toku czynności odbioru napraw gwarancyjnych zostaną stwierdzone wady, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
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b) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający może naliczyć karę umowna zgodnie z § 10 ust. 1 lit. c) niniejszej
umowy,
c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
§ 9.
Podwykonawstwo
1. Umowa o podwykonawstwo.
1. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może zlecić część robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, tj. podwykonawcy, z określeniem należnego za te roboty
podwykonawcy wynagrodzenia z zastrzeżeniem obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowej części zamówienia, o ile Zamawiający określił ją w SIWZ.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na
roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane winien
zawierać co najmniej:
a) zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowiązki generalnego Wykonawcy,
d) obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany, niespełniającej wymagań określonych w SIWZ
i gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury
lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej
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zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian
w przypadku niespełnienia wymagań określonych w SIWZ i gdy termin zapłaty
wynagrodzenia nie odpowiada wymaganemu.
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego
w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszego punktu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o wartości większej niż 50 000,00 zł.
13. W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o karę umowną.
14. Przepisy powyżej stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
15. Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawca na tych samych
zasadach co umowy z podwykonawcami.
16. Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem
przedkładający.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za podwykonawców
i osoby trzecie, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy, jak za
działania i zaniechania własne.
2. Wynagrodzenie podwykonawców.
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, dotyczy wyłącznie należności
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1
powyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4 powyżej, w terminie
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wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a)
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b)
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
c)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez Zamawiającego.
3. Zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.
1. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział
w realizacji odebranych robót budowlanych, przy pomocy następujących dokumentów:
a) protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę, podwykonawcę(ów)
i przedstawicieli Zamawiającego, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane
przez podwykonawcę(ów),
b) kopia faktury wystawionej przez podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty
wraz z protokołem finansowym odbioru robót o tym samym stopniu zaawansowania
prac, które są przedmiotem odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonych przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem, łącznie z kopią przelewu bankowego płatności
faktury,
c) oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres
robót.
2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których
mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty, zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia
roszczenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
5. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
1. Umowa o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winna być sporządzona
w języku polskim w formie pisemnej.
2. Do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się zapisy
wynikające z niniejszego paragrafu.
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§ 10.
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy, w
zakresie danej części
b) z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
następującego po terminie realizacji umowy określonym w § 2 umowy, w zakresie
danej części
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie
gwarancyjnym w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad, w zakresie danej części
d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości
wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
każdy dzień przekroczenia terminu,
e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1 niniejszej umowy.
f) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 niniejszej umowy,
g) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił
pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 niniejszej umowy.
Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia
objętego umową innemu Wykonawcy w wyniku:
a) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji przedmiotu umowy
b) odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami
zakresu zamówienia zamówionego przez Zamawiającego u innego Wykonawcy,
a kosztami wynikającymi z przedmiotowej umowy.

§ 11.
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robót polisę ubezpieczeniową obejmującą
ubezpieczenie prac, realizowanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł w zakresie danej
części i przedstawi jej kopię najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót, w związku z przejęciem
przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób
trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.
b) szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do
robót, obiektów i materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego
z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacenia składek
ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.
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§ 12.
Realizacja robót specjalistycznych
Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie prac specjalistycznych osobom trzecim, które
w imieniu Wykonawcy prowadzić będą sprawy związane z realizacją prac będących
przedmiotem umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich
w zakresie określonym w art. 474 Kodeksu Cywilnego oraz postanowieniach niniejszej
umowy.
Zlecenie prac osobom trzecim nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy
a wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a osobami trzecimi odbywać się będą
w ramach wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać osoby trzecie z zobowiązaniami wynikającymi
z niniejszej umowy, który przyjmuje do realizacji obowiązki wynikające z niniejszej
umowy
§ 13.
Reprezentanci stron
Koordynatorami w zakresie realizacji przedmiotu umowy są:
- Część I:
ze strony Wykonawcy:
.....................................................................................
ze strony Zamawiającego:
- inspektor nadzoru budowlanego : …………………………………………………….
- w zakresie rzeczowym:
.............................................
- w zakresie finansowym:
Część II:
ze strony Wykonawcy:
.....................................................................................
ze strony Zamawiającego:
- inspektor nadzoru budowlanego : …………………………………………………….
- w zakresie rzeczowym:
.............................................
- w zakresie finansowym:
Zmiana koordynatorów realizacji przedmiotu umowy wymaga powiadomienia w formie
pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
§ 14.
Klauzula siły wyższej
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas,
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są w szczególności:
a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu
okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla
umowy.
Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni,
realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania
przeszkody.
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§ 15.
Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych,
organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym
celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych
informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony
w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje do
wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na
podstawie niniejszej umowy są własnością Zamawiającego.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź
wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą
Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez
Wykonawcę, jej pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi
prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej umowy przetwarzane, ani też
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej
mu przez Zamawiającego, które:
a) były zgodnie z prawem jej znane przed ich ujawnieniem, lub
b) zostały bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazane jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
c) są powszechnie znane lub zostały ujawnione publiczne bez naruszenia niniejszej
klauzuli poufności.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne
w następujących sytuacjach:
a) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją
niniejszej umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez
podwykonawców;
b) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub
ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej;
c) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy
obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
W sytuacjach, o których mowa powyżej, podmioty które pozyskają informacje,
są zobowiązane do zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i ich interesów nie
zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie
wynika to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej
realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 .
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych
zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną
modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona
poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
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§ 15.
Ochrona informacji niejawnych:
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia
5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
§ 16.
Zasady etyki:
1. Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub
zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników,
przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego Imieniu lub na jego
rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli.
§ 17.
Ochrona danych osobowych:
1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO)
2. Strony zobowiązują się w szczególności do:
1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym
w powierzonych przez Administratora zadaniach
2) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będę mieć dostęp
w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora
3) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i
celem powierzonych zadań przez Administratora
4) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych
5) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym
ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych
osobowych oraz przetwarzaniem.
3. Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi
zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o
ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i zobowiązują się po
zakończeniu umowy do przekazania dokumentów oraz nośników zawierających dane
osobowe Stron umowy, z wyjątkiem oferty przetargowej oraz dokumentów
niezbędnych w przypadkach konieczności wykazania się przez Zamawiającego przed
organami kontrolnymi spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę przetwarzania danych osobowych.
§ 19.
Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem
zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników lub
osób trzecich. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia
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przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących
powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
należne mu z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc
(od teraz) w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub
czynności objętej przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz)
z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
1) ograniczenia działalności lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych
Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków
produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego
świadczeń objętych przedmiotem umowy,
2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie
objęte przedmiotem umowy nie może być zrealizowane,
3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie zamówienia rozumie się uchylanie się przez Wykonawcę od
realizacji umowy w całości lub w części,
- nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia
w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż
uzyskany efekt realizacji zamówienia jest lub byłby nieprzydatny do konkretnych
celów planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego.
Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy
podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w przypadku niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 5 ust.
2 i 3 niniejszej umowy w zakresie informacji dotyczącej zatrudniania pracowników na
podstawie umowy o pracę.
§ 20.
Zmiany umowy
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności w zakresie:
1) zmiany postanowień umowy, gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności
należności publiczno- prawnych, poprzez dostosowanie treści umowy do
obowiązujących przepisów,
2) zmiany terminu realizacji umowy będąca następstwem okoliczności nie leżących po
stronie Wykonawcy, w szczególności:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów
technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych
i atmosferycznych,
3) zmiany zakresu rzeczowego umowy:
a) zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy:
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- poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji Zamawiającego w związku
z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów technologicznych,
organizacyjnych, ekonomicznych i restrukturyzacyjnych.
4) zmiany sposobu spełnienia części świadczenia w przypadku udokumentowania przez
Wykonawcę niemożliwości jego spełnienia, w związku z zaprzestaniem lub
wstrzymaniem produkcji poszczególnych produktów, pod warunkiem, iż nowy
produkt posiada parametry techniczne i funkcjonalność nie gorszą niż produkt
wskazany w umowie,
5) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały
się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie;
6) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
8) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144
ustawy Pzp;
9) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo,
w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Strony przewidują także możliwość następujących zmian umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę.
3. Postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 2:
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a) wynagrodzenie netto za przedmiot umowy ulega zmianie o kwotę wyliczoną na
podstawie złożonego oświadczenia dotyczącego wzrostu kosztów wynagrodzenia
osób (Załącznik do druku „Oferta”), wynagradzanych w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę
Jednocześnie ze zmianą wynagrodzenia netto następuje zmiana kwoty podatku VAT
oraz wynagrodzenia brutto.
b) wynagrodzenie netto za przedmiot umowy ulega zmianie w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w przypadku zmiany stawek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne osób
zatrudnionych przy wykonywaniu usługi, o kwotę wyliczoną na podstawie złożonego
oświadczenia przy uwzględnieniu zmian mających wpływ na wysokość kosztów
wykonania przedmiotu umowy.
4. Jeżeli przed upływem terminu realizacji, Umowa nie zostanie wykonana w pełnym zakresie
rzeczowym i finansowym przed upływem w/w terminu, dopuszczalne jest na wniosek
Zamawiającego, przedłużenie terminu realizacji do czasu pełnego wykonania Umowy, lecz
nie dłużej niż o 90 dni, licząc od wskazanego w Umowie terminu.
5. Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie zakresu rzeczowego lub/i finansowego
w przypadku zmian techniczno-organizacyjnych w jednostkach Zamawiającego
skutkujących tym, że świadczenie objęte umową nie może być w całości zrealizowane.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne
roszczenie związane z w/w ograniczeniem zakresu rzeczowo – finansowego.
§ 21.
Postanowienia końcowe
1. Spory wynikłe na tle realizacji umowy a nierozstrzygnięte w drodze negocjacji będą
rozpatrywane przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. „Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy pomiędzy stronami”
2. Formularz cenowy
3. Wykaz pracowników.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w chwili zawarcia umowy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy
UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE
WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI
„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy
i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A.
Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.
Część I
3. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Juliusz.
4. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Juliusz.
Część II
4. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Kazimierz.
5. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Kazimierz.
6. Estakada kablowa.

Wstęp.
Niniejsze uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy, zgodnie z § 15.1 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U.
2017 poz. 1118) określają zasady współpracy oraz podział obowiązków między osobami
kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego, a Wykonawcą w zakresie organizacji pracy,
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zapobiegania ryzyku zawodowemu oraz wzajemnego
informowania się o istniejącym ryzyku, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy
i koordynacji robót związanych z robotami budowlanymi w SRK S.A. w Bytomiu Oddział w
Sosnowcu KWK „Kazimierz Juliusz”.
1. Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego
oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji robót związanych
Likwidacją obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy
i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A.
Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. – Część I, Część II będzie
odbywało się na warunkach określonych w umowie, na podstawie „Protokołów
przekazania placu budowy” dla każdego zadania danej części oddzielnie zawierających
miedzy innymi:
• termin realizacji robót,
• miejsce wykonywania prac, za które Wykonawca jest odpowiedzialny na czas
prowadzenia robót.
2. Odbiór wykonanych robót w ramach zrealizowanego zadania odbędzie się z udziałem
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Podstawą odbioru wykonanych robót będą sporządzone protokoły częściowe odbioru
robót dla każdego zadania danej części oddzielnie, łącznie z protokołem końcowym
odbioru robót dla danej części potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie
pracowników z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru
Zamawiającego oraz Wykonawcy.
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§ 1.
W trakcie realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest
do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz.141 z późn. zm.)
2. Ustawa – Prawo geologiczne i górnicze z 09 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 163 poz. 981).
3. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.2002 Nr 166 poz.
1360) w rozumieniu art. 38.1 - w zakresie maszyn, urządzeń, systemów itp. stosowanych
w górnictwie.
5. Prawa ochrony środowiska.
6. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U.
2017 poz. 1118)
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji górnictwa i ratownictwa
górniczego z dnia 15 grudnia 2011r. (Dz. U. z 2011 Nr 275 poz. 1628).
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650
wraz z późn. zm.).
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
10. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. Wymagania określone w odrębnych przepisach i normach.
§ 2.
Zamawiający zobowiązany jest:
1. Udostępnić Wykonawcy dokumentacje techniczne przynależne dla danego obiektu oraz
umożliwić wykonywanie prac w zakresie przewidzianym w przepisach, normach itp.
W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
do opracowania
2. Udostępnić Wykonawcy dokumentacje techniczne niezbędne
technologii i organizacji robót – instrukcji bezpiecznego wykonania robót.
3. Zaznajomić pracowników Wykonawcy z urządzeniami w miejscu pracy oraz pouczyć
o warunkach pracy i istniejących w miejscu pracy zagrożeniach dla zdrowia i życia
ludzkiego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach awaryjnych, z uwzględnieniem
zagrożeń występujących przy wykonywaniu poszczególnych prac, a także o zasadach
ochrony przed występującymi zagrożeniami.
§ 3.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Opracowania dla wykonywanych robót technologii i organizacji robót, uwzględniającego
między innymi wymogi obowiązujących przepisów itp. i przedstawienia go do
zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Oddziału KWK „ Kazimierz
Juliusz”
2. Realizacji robót przyjętych do wykonania w ramach zawartej umowy zgodnie z Planem
Ruchu Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz”, dokumentacją techniczną, projektem
technologii i organizacji prowadzenia robót, Planem „ BIOZ” oraz przepisami
wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981).
3. Przed podjęciem do pracy w ruchu zakładu górniczego lub na terenie zakładu górniczego
przeszkolić pracowników własnych w zakresie obowiązujących w zakładzie górniczym
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przepisów BHP, porządku i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i
występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac oraz
zgłaszania wypadków przy pracy. Szkolenie odbywa się odpłatnie na koszt
Wykonawcy w ośrodku wybranym przez Wykonawcę. ( W razie potrzeby
Zamawiający może wskazać Wykonawcy ośrodki uprawnione do prowadzenia takich
szkoleń).
4. Zapewnienia, aby nadzór oraz roboty prowadzone na terenie Oddziału KWK „Kazimierz
Juliusz” wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje,
o których mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.
U. Nr 163 poz. 981), Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych
zakładów górniczych (Dz. U. 2017 poz. 1118), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 156, poz.1118 wraz z późn. zm.) oraz spełniających wymagania
określone dla osób wykonujących czynności na stanowiskach wymagających
szczególnych kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
15.12.2011 r. (Dz. U. Nr 275, poz. 1628).
5. Dostarczenia danych osób zatrudnionych przy realizacji robót oraz na bieżąco pisemnego
informowania Zamawiającego o pracownikach fizycznych, osobach sprawujących
kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę
w Oddziale KWK „ Kazimierz Juliusz”, z podaniem:
– imienia i nazwiska oraz rodzaju sprawowanej funkcji,
– kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego,
– zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do
zatwierdzenia KRZG Zamawiającego.
6. Przedstawienia do zatwierdzenia schematu organizacyjnego, określającego wzajemną
podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami
prowadzonymi na terenie Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz”. Zapewnienia w
zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób
kierownictwa i dozoru oraz imiennego wyznaczenia pracowników do sprawowania
poszczególnych funkcji tak, aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ruchu Oddziału
KWK „ Kazimierz Juliusz”.
8. Zapoznania pracowników z projektem technologii i organizacji prowadzenia robót,
przynależnymi instrukcjami oraz ryzykiem zawodowym, za pisemnym potwierdzeniem
o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania warunków i obowiązków wynikających
z powyższych technologii, instrukcji itp.
9. Ustalenia z Zamawiającym czasu pracy – na których zmianach i w jakich godzinach
prowadzone będą roboty.
10. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu
górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w Oddziale KWK
„Kazimierz Juliusz”
11. Zapewnienia we własnym zakresie zatrudnionym pracownikom odzieży roboczej
i ochronnej, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących
przedmiotem realizowanej umowy – zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
12. Stosowania, przy realizacji robót przyjętych do wykonania w ramach zawartej umowy,
maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają wymaganiom określonym
w obowiązujących przepisach i normach.
13. Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego
wyznaczone do nadzorowania prowadzonych przez Wykonawcę robót.
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1.

2.

3.

4.

5.

§ 4.
W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę stanu zagrożenia
dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu, Wykonawca
zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia,
wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie
Zamawiającego.
W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić odpowiednie służby techniczne
Zamawiającego oraz przystąpić do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku na
zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).
Przez powiadomienie Zamawiającego o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu,
o którym mowa w pkt. 2 należy rozumieć powiadomienie dyspozytora Oddziału KWK
„Kazimierz Juliusz” oraz osoby dozoru sprawującej nadzór nad robotami ze strony
Wykonawcy lub najbliższej osoby dozoru ruchu Zamawiającego.
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji
powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy przy współudziale
przedstawiciela Zamawiającego, stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1
lipca 2009 roku (Dz. U. Nr 105, poz. 870 - § 8.1.).
W przypadku zaistnienia wypadku do obowiązków należy:
5.1. Zamawiającego:
– niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego,
– udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.
5.2. Wykonawcy:
– udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy,
– powiadomienia bezpośredniego przełożonego (osobę dozoru) lub w razie nieobecności
dozoru Wykonawcy osobę dozoru KWK „ Kazimierz Juliusz”,
– zabezpieczenia miejsca wypadku,
- osoba dozoru Wykonawcy ma obowiązek zgłosić wypadek osobie dozoru KWK
„Kazimierz Juliusz” i Dyspozytorowi Ruchu Zakładu .
§ 5.
Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji koordynatora wykonywanych robót osoby:
• nadsztygar mechaniczny ds. powierzchni:
Andrzej Gugała
• inspektor nadzoru budowlanego:
Jerzy Wieczorek

6.

7.

Wykonawca ustanawia koordynatora robót w osobie:
…………………………………………………………………………………
Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nadzoru nad pracami oraz współpracy
pomiędzy stronami, zarówno Wykonawca jak i Zamawiający, przed rozpoczęciem
robót wyznaczą pisemnie osoby dozoru ruchu, posiadające stwierdzone kwalifikacje
przez organ nadzoru górniczego.
Służby Zamawiającego, określone w załączonym Schemacie Organizacyjnym
zobowiązane są do współdziałania z odpowiednimi służbami specjalistycznymi
Wykonawcy oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót.
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§ 6.
Używanie, w uzasadnionych przypadkach, przez Wykonawcę przy realizacji robót będących
przedmiotem zawartej umowy maszyn i innych urządzeń będących własnością
Zamawiającego będzie podlegało odrębnym ustaleniom między stronami.
§ 7.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe
z niewłaściwego użytkowania przez jego pracowników obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu
będącego własnością Zamawiającego.
§ 8.
1. Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym
i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach ...” będą regulowane za
pomocą odrębnych notatek służbowych.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków
Współpracy” przyjmują do wiadomości i stosowania:
…………………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………..………….
3. Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres ważności zawartej umowy.

PODPISY:
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Zapisy dotyczące Aukcji Elektronicznej.
1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w niniejszym postępowaniu przewiduje aukcję elektroniczną.
2. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej:
a) po dokonaniu badania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną
co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu,
b) w toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ofert – zgodnie z SIWZ –
w toku aukcji licytowana będzie tylko cena.
Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie
postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed
otwarciem aukcji.
c) w trakcie aukcji każdemu wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony
jego ofercie, aktualna pozycja w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej,
wysokość postąpienia, które wykonawca powinien dokonać w celu złożenia
najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych
kryteriów oceny ofert, czas pozostały do zakończenia aukcji.
d) aukcja trwa dwadzieścia minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie
ostatnich 5 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednego
postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną dziesięciominutową
dogrywkę. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek.
e) gdzie postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 0,1% ceny
całkowitej ceny brutto, określonej w ofercie ocenionej jako najkorzystniejsza.
3. Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
https://laip-srk.coig.biz/
1. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:
a) Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej zawierające między innymi komplet:
login i hasło (umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego), zostanie przesłane
Wykonawcom za pośrednictwem Portalu Aukcji Publicznych, na adres e-mail
Wykonawcy, wskazany w pkt. 1 oświadczenia rejestracyjnego, stanowiącym
załącznik do „Oferta”.
b) Wykonawcy potwierdzą drogą elektroniczną na adres e-mail: hbalcarek@srk.com.pl
otrzymanie zaproszeń i identyfikatorów.
2. Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji
elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:
a) Szerokopasmowe łącze internetowe,
b) Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows
XP);
c) Stabilne wersje (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki internetowej Internet
Explorer w wersji od 9 do 11. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę
JavaScript oraz zainstalowane darmowe oprogramowanie Java (JRE) – zgodnie z
zaleceniami ze strony dostawcy Java,
d) Ważny podpis elektroniczny zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem wydanym
przez jedno z następujących centr certyfikacji:
• Cencert,
• Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,
• PWPW,
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• Certum
• EuroCert.
e) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego
ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
f) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to
1366x768,
g) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na
stronie https://laip-srk.coig.biz w dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcji
obsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające
z korzystania przez Uczestników z oprogramowania innego niż zalecane.
4. Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym
w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.
5. 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).
6. W przypadku, gdy Wykonawca posiada podpis elektroniczny wystawiony przez
zagraniczne centrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi
wzoru takiego podpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji na portalu Urzędu Zamówień
Publicznych.
4.1. Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
www.uzp.gov.pl
1. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej zawierające między innymi komplet:
login i hasło (umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego), zostanie przesłane
Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Aukcji Elektronicznych, na adres e-mail
Wykonawcy, wskazany w pkt. 1 oświadczenia rejestracyjnego, stanowiącym Załącznik
nr 7 do SIWZ.
2. Wykonawcy potwierdzą drogą elektroniczną na adres e-mail: hbalcarek@srk.com.pl
otrzymanie zaproszeń i identyfikatorów.
3. Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji
elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:
a) Komputer klasy PC,
b) System operacyjny: Windows lub Linux,
c) Sprawne łącze internetowe,
d) Lista zalecanych przeglądarek internetowych jest dostępna na stronie internetowej
http://aukcje.uzp.gov.pl
e) Urządzenie techniczne oraz oprogramowanie służące do obsługi podpisu
elektronicznego (szczegółowe informacje zawarto w Informacjach podstawowych
umieszczonych na stronie http://aukcje.uzp.gov.pl),
f) Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym
certyfikatem.
4. 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.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem dostępnym na stronie
internetowej http://aukcje.uzp.gov.pl.
6. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu można uzyskać w dni powszednie
w godz. 9.00 – 13.00 pod numerem telefonu +48 22 852 60 80.
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7.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia powstałe w związku
z modyfikacją serwisu przez Urząd Zamówień Publicznych.
UWAGA: Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie nie muszą brać udziału
w aukcji elektronicznej. W takiej sytuacji wiążące pozostaną złożone oferty pisemne, które
będą podlegały automatycznej ocenie w toku aukcji elektronicznej na równi z ofertami tych
Wykonawców, którzy zdecydują się „poprawić” swoje oferty składając kolejne postąpienia w
toku aukcji. Udział w aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy – z tego powodu
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie muszą dysponować podpisem
elektronicznym (w takim przypadku pozbawiają się możliwości składania postąpień w aukcji
elektronicznej ofert).
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