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MODERNIZACJA KLASYFIKACJI WST ĘPNEJ WĘGLA  W ZPMW  
JSW S.A.  KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” RUCH SZCZYGŁOWI CE 
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Przetarg prowadzony jest w oparciu o Regulamin post ępowania 
przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usłu gi i roboty budowlane 
w Jastrz ębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. 
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WYMAGANIA OFERTOWE 
 

I. Zamawiaj ący: 
Jastrz ębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o. 
44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod numerem  
KRS 0000088012 
adres internetowy:www.jzr.pl 
e-mail: dip@jzr.pl 
tel: +48/32/721 51 00, fax.: +48/32/721 51 04 
NIP: 633-19-71-048 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień 

publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie                    
z Regulaminem postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, 
usługi i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. 
obowiązującym od dnia 01.01.2012 r., zwanym w dalszej części Wymagań Ofertowych 
Regulaminem. 

  Regulamin, o którym mowa w ustępie 1, dostępny jest dla Oferentów w siedzibie 
Zamawiającego oraz na stronie internetowej JZR Sp. z o.o. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.                                                        
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania 

przez podwykonawców.  
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest : 

  Modernizacja klasyfikacji wst ępnej w ęgla w ZPMW  
JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowic e – Etap I  

Szczegółowy zakres zamówienia określono w Specyfikacji Technicznej stanowiącej 
Załącznik nr 1 do Wymagań Ofertowych. 

 
IV. Termin realizacji zamówienia i gwarancja 

1. Termin realizacji: do 31.08.2020r . 
2. Gwarancja:  

Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w pkt VI  Załącznika nr 1 do 
Wymagań Ofertowych – Specyfikacja Techniczna. 
 

V. Warunki wymagane od Oferentów ubiegaj ących si ę o zamówienie 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania zdolno ści technicznej do wykonania przedmiotu zamówienia, to 
znaczy: 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres) wykonali co najmniej dwa 
zamówienia/kontrakty o łącznej wartości minimum 500 000,00 PLN netto (słownie: 
pięćset tysięcy złotych), obejmujące swoim zakresem budowę, przebudowę lub 
modernizację obiektów budowlanych. 
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2) posiadania zdolno ści zawodowej do wykonania przedmiotu zamówienia,  
tj. dysponowania ni żej wymienionymi osobami:  

a) 1 osoba posiadająca łącznie: 
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, ponadto wymagany jest  wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę 
izbę, z określonym w nim terminem ważności, 

 stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w podziemnych zakładach 
górniczych wydobywających węgiel kamienny, w specjalności budowlanej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) 1 osoba służby BHP posiadającą kwalifikacje pracownika służby bhp, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 

c) 1 osoba na każdą obłożoną zmianę pracy, posiadająca kwalifikacyjne niezbędne do 
pełnienia obowiązków osoby wykonującej czynności w dozorze ruchu  
w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny, 
w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń lub budowlanej na powierzchni 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d) Pozostali pracownicy Wykonawcy, biorący udział w realizacji przedmiotu 
zamówienia: 

 aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia i upoważnienia zgodnie  
z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz ważne zaświadczenia z badań 
lekarskich oraz psychologicznych. 

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla ww., 
wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia, o ile nie utraciły one swojej ważności w aspekcie zmiany 
stanu prawnego. 

 
3) sytuacji finansowej, to znaczy: 

posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż  
500 000,00 PLN. 

W przypadku Oferentów, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową  
w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego 
kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
 

4) niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub skła dek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
 

5) nieznajdowania si ę w stanie likwidacji lub upadło ści  za wyjątkiem Oferentów, którzy 
po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego. 

 
VI. W celu wykazania przez Oferenta spełniania waru nku okre ślonego w pkt V 

dotycz ącego zdolno ści technicznej Zamawiaj ący żąda doł ączenia do oferty 
nast ępujących dokumentów: 

1) wykazu wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
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okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat dostarczenia i odbiorców, wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3  do Wymagań Ofertowych wraz z załączeniem dokumentu 
poświadczającego należyte ich wykonanie. 

  
VII. W celu wykazania przez Oferenta spełniania war unku okre ślonego w pkt V 

dotycz ącego posiadania zdolno ści zawodowej Zamawiaj ący żąda doł ączenia do 
oferty nast ępujących dokumentów: 

1) oświadczenie Oferenta, złożone na druku formularza ofertowego, iż będzie dysponował 
osobami, o których mowa w pkt. V ust. 2, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia.  

 
VIII. W celu wykazania przez Oferenta spełniania ok reślonego w pkt V warunku 

dotycz ącego sytuacji finansowej Zamawiaj ący żąda doł ączenia do oferty 
nast ępujących dokumentów: 

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
IX. W celu wykazania przez Oferenta spełniania okre ślonego w pkt V warunku 

dotycz ącego niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub  składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyj ątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozło żenie na raty zaległych 
płatno ści lub wstrzymanie w cało ści wykonania decyzji wła ściwego organu 
Zamawiaj ący żąda doł ączenia do oferty nast ępujących dokumentów: 

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Oferent nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, potwierdzających spełnienie warunku 
dotyczącego niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu składa dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
spełnienie tego warunku. 

 
X. W celu wykazania przez Oferenta spełniania okre ślonego w pkt V warunku 

dotycz ącego nieznajdowania si ę w stanie likwidacji lub upadło ści za wyj ątkiem 
Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadło ści zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem s ądu je żeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli poprzez likwidacj ę majątku upadłego Zamawiaj ący żąda doł ączenia do 
oferty nast ępujących dokumentów: 
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1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nieznajdowania się  
w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu 
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 

 

Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego nie 
znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Oferentów, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające spełnienie tego warunku. 
 

XI. Oferent do oferty winien dołączyć dane finansowe za 2018r. w przypadku ich 
posiadania (bilans, rachunek zysków i strat, o ile jednostka zobowiązana jest do jego 
sporządzania, a jeżeli nie jest - deklarację CIT/PIT).   

 

XII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów skład a wspólnie ofert ę 

1. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Oferenci ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję, 
związaną z prowadzonym postępowaniem, Zamawiający będzie prowadził wyłącznie            
z ustanowionym pełnomocnikiem. 

3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Oferentów wspólnie, oferta oraz wszystkie 
załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych 
Oferentów lub osoby reprezentujące poszczególnych Oferentów składających ofertę 
wspólną. 

4. W przypadku, kiedy kilku Oferentów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć: 
a) pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich 

pozostałych Oferentów, 
b) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Oferentów, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne    
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

c) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu 
zamówienia złożone indywidualnie przez każdego z Oferentów, zgodnie                
z Załącznikiem nr 4 do Wymagań Ofertowych. 

5. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
dotyczące zdolności technicznej, zdolności zawodowej, sytuacji finansowej spełniają 
łącznie i na tą okoliczność załączyć wymagane dokumenty. Jeżeli jeden z Oferentów 
spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty 
jego dotyczące. 

6. W przypadku wyboru oferty Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Oferentów. 

 
XIII. Ocena spełniania warunków udziału w post ępowaniu zostanie dokonana metod ą 

spełnia/nie spełnia na podstawie zło żonych przez Oferentów, a wymaganych 
przez Zamawiaj ącego dokumentów i o świadcze ń. 
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XIV. Opis przygotowania oferty 

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy przygotować wypełniając Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 

do Wymagań Ofertowych lub sporządzając ją według wzoru przedstawionego                
w Formularzu Ofertowym. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszych Wymagań Ofertowych, pod rygorem 
odrzucenia oferty, zgodnie z § 26 ust. 1 punkt a) Regulaminu. 

4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem 
czytelnym i trwałym. 

5. Oferta powinna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów i załączników. 
6. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w przetargu w imieniu 

Oferenta musi być dołączone do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych 
dokumentów. 

7. Dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Oferenta. Zamawiający uzna za prawidłowe poświadczenie za 
zgodność z oryginałem dokonane przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być 
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 

10. Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna 
być zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierające informacje 
nie wymagane przez Zamawiającego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalność itp.) 
nie podlegają ocenie. 

11. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w oryginale w jednym egzemplarzu.  

12. Oferta składa si ę z: 

a) Formularza Ofertowego sporządzonego zgodnie z wzorem – Załącznik nr 2 do 
Wymagań Ofertowych, 

b) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VI – XII Wymagań Ofertowych, 
c) pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika 

z dokumentów rejestrowych. 

XV. Warunki płatno ści   

1. Termin płatności wynosi 45 dni  od daty wpływu faktur do Zamawiającego wystawionych 
na podstawie dokumentów odbioru (częściowego i końcowego) przedmiotu zamówienia, 
potwierdzonych przez Wykonawcę, KWK Knurów – Szczygłowice i Zamawiającego. 
Wyklucza się możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.  

2. Sposób fakturowania został określony w § 2 ust. 3 Załącznika nr 5 do Wymagań 
Ofertowych - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. 

XVI. Wadium 

1. Zamawiający żąda od Oferentów wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 
a) w pieniądzu, 
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) w gwarancjach bankowych, 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą. 
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4. Zaliczenie należności Oferenta możliwe jest na wniosek Oferenta, poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 6  do Wymagań Ofertowych,  
o zgodzie na zablokowanie na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty 
wierzytelności do zapłaty, stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium. Blokadzie na 
poczet wadium podlegają jedynie bieżące, wymagalne na dzień otwarcia ofert, 
należności firmy Oferenta, które posiada ona w JZR Sp. z o.o., co najmniej w wysokości 
wadium. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności 
i wysokości. 

5. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach 
bankowych, należy złożyć w Kasie Biura Zarządu JZR Sp. z o.o. do dnia złożenia oferty. 

6. W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać: 
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty 

wadium na pierwsze żądanie zamawiającego, 
b) wskazanie sumy gwarancyjnej albo poręczenia, 
c) wskazanie zamawiającego jako beneficjenta gwarancji lub poręczenia, 
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia. 

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia bankowego powinno spełniać 
wymogi określone art. 80-84 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.).  
Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto bankowe Zamawiaj ącego : PKO BP  
34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 z dopiskiem: Modernizacja klasyfikacji wst ępnej 
węgla w ZPMW JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice – 
Etap I.  

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, będzie ono uznane przez Zamawiającego 
za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto do 
terminu wyznaczonego na otwarcie ofert. Kopię potwierdzenia złożenia wadium 
należy dołączyć do oferty. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione 
w sposób nieprawidłowy. 

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta: 
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
b) który został wykluczony z postępowania, 
c) którego oferta została odrzucona. 

10. Oferentowi, którego oferta została wybrana w przetargu jako najkorzystniejsza, zwraca 
się wadium nie później niż 7 dni od daty podpisania Umowy. Pozostałym Oferentom 
zwraca się wadium nie później niż 7 dni po zakończeniu przetargu, tj. zatwierdzeniu 
protokołu przetargowego przez Zarząd JZR Sp. z o.o.  

11. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po otwarciu złożonych 
ofert przez Komisję Przetargową.  

12. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium, gdy:  
a) odmówi podpisania Umowy na warunkach, określonych w przetargu, 
b) nie wniesie, w określonym przez Zamawiającego terminie, żądanego od niego,  

a przewidzianego w procedurze przetargowej, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (jeżeli było wymagane). 

13. Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium. 
14. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zwróci wadium na 

rachunek bankowy Oferenta wskazany w Formularzu Ofertowym stanowiącym 
Załącznik nr 2  do Wymagań Ofertowych. 
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XVII. Kryteria oceny ofert 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena za wykonanie przedmiotu zamówienia  - waga 
100 %. 

 

XVIII. Sposób uzyskania ostatecznej ceny:  

1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli złożone zostaną co najmniej 
dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową i po zakwalifikowaniu się Oferentów do 
aukcji elektronicznej, drogą elektroniczną zostaną wysłane powiadomienia o ich udziale  
w przedmiotowej aukcji, z podaniem terminu oraz godziny rozpoczęcia licytacji. 

3. W złożonej ofercie winien być zamieszczony adres e-mail, na który zostanie przesłane 
zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej. Oferent winien zalogować się 
na stronie internetowej pod adresem: https:jzr.logintrade.net/rejestracja (tylko osoba 
upoważniona do licytowania, mająca dostęp do zamieszczonego adresu e-mail). 

4. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje Oferent 
biorący udział w aukcji elektronicznej. 

5. Aukcja próbna dla Oferentów dopuszczonych do licytacji będzie dostępna od momentu 
otrzymania przez Oferenta potwierdzenia o udziale w aukcji do chwili rozpoczęcia aukcji 
właściwej. 

6. Oferta Oferenta, który w wyniku aukcji elektronicznej zaoferuje najniższą cenę za 
realizację przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

7. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo do przeprowadzenia negocjacji            
z Oferentem, który w wyniku aukcji elektronicznej zaoferuje najniższą cenę za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

8. W przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia licytacji/aukcji elektronicznej. W takiej 
sytuacji Zamawiający przeprowadza negocjacje z jednym Oferentem. 

XIX. Warunki umowy 
 

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone 
w Załączniku nr 5 do Wymagań Ofertowych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy                   
w przypadkach określonych w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone 
do umowy. 

XX. Termin zwi ązania ofert ą 
 

Wykonawcy pozostają związani ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XXI. Termin i miejsce składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
Jastrz ębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. 

44-268 Jastrz ębie-Zdrój, ul. W ęglowa 4 (Kancelaria) 
w terminie do 03.09.2019r. do godz. 10:00 

Oferta winna być złożona przez Oferenta w jednej zaklejonej i opieczętowanej 
pieczątką firmową Oferenta kopercie, wyłącznie z nazwą i adresem Zamawiającego, 
firmy składającej ofertę, z dopiskiem: „Przetarg pn. Modernizacja klasyfikacji 
wst ępnej w ęgla w ZPMW JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch 
Szczygłowice – Etap I. Nie otwiera ć w terminie do 03.09.2019r. do godz. 11:00 ” 

3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi 
Oferent. 
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4. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich 
samych zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

5. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania 
ofert. 

 Przez zmianę oferty nie należy rozumieć: 
a) zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku 

negocjacji/licytacji ustnej, z zastrzeżeniem że nie mogą one być mniej korzystne niż 
w złożonej ofercie, 

b) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert. 
 

XXII. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.09.2019 r.  o godz. 11:00 w: 
    Jastrz ębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. 

44-268 Jastrz ębie-Zdrój, ul. W ęglowa 4 
 Sala Konferencyjna 

2. Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.  
3. Otwarcie ofert jest jawne.   
4. Oferty będą otwierane w kolejności zgodnej z kolejnością rejestracji ich wpływu do 

Zamawiającego. 
 

XXIII. Sposób komunikowania si ę z Oferentami  

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Oferentami: 
 

Oferenta z Zamawiaj ącym: 

a) zapytania do Wymaga ń Ofertowych 
- faksem na nr +48/32/721 51 04 lub 
- drogą elektroniczną na adres: dip@jzr.pl 
 

b) uzupełnianie dokumentów 
- pisemnie na adres: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., 44-268 

Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4 
 

c) wyja śnienia tre ści ofert, dokumentów,  
- pisemnie na adres: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., 44-268 

Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4 lub 
- faksem na nr +48/32/721 51 04 

d) pozostałe o świadczenia i wnioski: 
- pisemnie na adres: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., 44-268 

Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4 lub 
- faksem na nr +48/32/ 721 51 04 
 

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
 

Zamawiaj ącego z Oferentami: 
zawiadomienia, wezwania oraz informacje b ędzie przekazywał Wykonawcom: 
a)  pisemnie lub 
b)  faksem na numer wskazany w ofercie  lub 
c)  drogą elektroniczną: 

-  na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub 
-  poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na 

stronie internetowej w profilu nabywcy www.jzr.pl.  
2. Zamawiający i Oferent, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt 

otrzymania informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną. 
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3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
- +48/32/ 721 51 43  
- +48/32/ 721 51 44 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8:00 do 14:00.  

4. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Wymagań 
Ofertowych. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba                    
o wyjaśnienie treści Wymagań Ofertowych wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż     
5 dni przed terminem składania ofert. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

6. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w Wymaganiach 
Ofertowych. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść Wymagań Ofertowych. Jeśli zmiana ta jest istotna,                 
w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub 
sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert co 
najmniej o 7 dni. Dokonana modyfikacja treści Wymagań Ofertowych zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

8. Zamawiający każdorazowo wezwie Oferentów, którzy w terminie składania ofert: 
a) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,  
b) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty. 

9. Uzupełniane na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz 
potwierdzać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone w Wymaganiach 
Ofertowych na dzień wyznaczony przez Zamawiającego jako dzień uzupełnienia. 

 
XXIV. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
budząca wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1   –   Specyfikacja techniczna 
Załącznik nr 2   –   Formularz Ofertowy 
Załącznik nr 3   –   Wykaz wykonanych zamówień/kontraktów  
Załącznik nr 4   – Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia 
Załącznik nr 5  –   Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy 
Załącznik nr 6  –   Blokowanie należności na poczet wadium 


