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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277526-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Jaworzno: Wyroby kute
2012/S 167-277526

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37
Punkt kontaktowy: Wydzial Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wojkowska
43-600 Jaworzno
POLSKA
Tel.:  +48 326185202
E-mail: agnieszka.wojkowska@pkwsa.pl
Faks:  +48 326150862
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pkwsa.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pkwsa.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.pkwsa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenosników zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Gorniczych
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277526-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:agnieszka.wojkowska@pkwsa.pl
www.pkwsa.pl
http://www.pkwsa.pl
http://www.pkwsa.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Południowy Koncern Węglowy S.A. - Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie oraz Zakład Górniczy Janian w
Libiążu.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenosników zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Gorniczych
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika Rybnik 80
1) Krótki opis:

Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika Rybnik 80.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000 EUR.

Część nr: 2
Nazwa: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenosnika Rybnika 1100
1) Krótki opis:

Zgrzebła i obejmy kompletne do przenosnika Rybnika 1100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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44316500

3) Wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000 EUR.

Część nr: 3
Nazwa: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika Glinik 298/800BP/Glinik 800
1) Krótki opis:

Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika Glinik 298/800BP/Glinik 800.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
Ponizej 400 000 EUR.

Część nr: 4
Nazwa: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenosnika Glinik 1024
1) Krótki opis:

Zgrzebła i obejmy kompletne do przenosnika Glinik 1024.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000 EUR.

Część nr: 5
Nazwa: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika JOY AFC
1) Krótki opis:

Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika JOY AFC.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
Ponizej 400 000 EUR.

Część nr: 6
Nazwa: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PSZ-850 Nowomag
1) Krótki opis:

Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PSZ-850 Nowomag.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000 EUR.

Część nr: 7
Nazwa: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PSZ-850 Nowomag
1) Krótki opis:

Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PSZ-850 Nowomag.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
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Poniżej 400 000 EUR.

Część nr: 8
Nazwa: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PSZ-950 Nowomag
1) Krótki opis:

Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PSZ-950 Nowomag.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000 EUR.

Część nr: 9
Nazwa: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenosnika PSZ-950 Nowomag
1) Krótki opis:

Zgrzebła i obejmy kompletne do przenosnika PSZ-950 Nowomag.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000 EUR.

Część nr: 10
Nazwa: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PPZ-850 Nowomag
1) Krótki opis:

Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PPZ-850 Nowomag.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000 EUR.

Część nr: 11
Nazwa: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PPZ-1000 Nowomag
1) Krótki opis:

Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PPZ-1000 Nowomag.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000 EUR.

Część nr: 12
Nazwa: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PPZ-1000 Nowomag
1) Krótki opis:

Zgrzebła i obejmy kompletne do przenośnika PPZ-1000 Nowomag.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000 EUR.

Część nr: 13
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Nazwa: Zgrzebła i zamki kompletnedo przenosnikówzgrzebłowych kombajnów chodnikowych typu AM-75
1) Krótki opis:

Zgrzebła i zamki kompletnedo przenosnikówzgrzebłowych kombajnów chodnikowych typu AM-75.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
Ponizej 400 000 EUR.

Część nr: 14
Nazwa: Zgrzebła i obejmy kompletne do przenosników zgrzebłowych kombajnów chodnikowych typu AM-50 i R-130
1) Krótki opis:

Zgrzebła i obejmy kompletne do przenosników zgrzebłowych kombajnów chodnikowych typu AM-50 i R-130.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
Ponizej 400 000 EUR.

Część nr: 15
Nazwa: Zgrzebła i zamki kompletne do przenośników SKAT - E 180, PZU 440/E180WM
1) Krótki opis:

Zgrzebła i zamki kompletne do przenośników SKAT - E 180, PZU 440/E180WM.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44316500

3) Wielkość lub zakres:
Poniżej 400 000 EUR.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1.Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w
wysokości:
— dla części nr 1: 600,00 PLN,
— dla części nr 2: 34 000,00 PLN,
— dla części nr 3: 10 000,00 PLN,
— dla części nr 4: 4 000,00 PLN,
— dla części nr 5: 1 700,00 PLN,
— dla części nr 6: 6 000,00 PLN,
— dla części nr 7: 3 000,00 PLN,
— dla części nr 8: 19 500,00 PLN,
— dla części nr 9: 5 500,00 PLN,
— dla części nr 10: 3 500,00 PLN,
— dla części nr 11: 8 500,00 PLN,
— dla części nr 12: 5 500,00 PLN,
— dla części nr 13: 400,00 PLN,
— dla części nr 14: 800,00 PLN,
— dla części nr 15: 2 000,00 PLN.
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2. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego SOBIESKI w
Jaworznie oraz Zakładu Górniczego JANINA w Libiążu.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o
udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy. Jeżeli oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do
oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki
udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider
konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą Wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy
Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dokumenty i oświadczenia, jakie
mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ich z postępowania o udzielenie
zamówienia - w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.
A.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:
1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);
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2. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 1 i 3 ustawy (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);
3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III..2.1 A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2. sekcji III.2.1 A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.
4–8 ustawy.
D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.1 C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.2.1 C
ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1 C. zastępuje się je dokumentem
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zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.2.1 D stosuje się odpowiednio.
Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji
ekonomicznej i finansowej, jeżeli:
Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:
— dla części nr 1 zamówienia: 25 000,00 PLN,
— dla części nr 2 zamówienia: 1 420 000,00 PLN,
— dla części nr 3 zamówienia: 425 000,00 PLN,
— dla części nr 4 zamówienia: 180 000,00 PLN,
— dla części nr 5 zamówienia: 75 000,00 PLN,
— dla części nr 6 zamówienia: 250 000,00 PLN,
— dla części nr 7 zamówienia: 140 000,00 PLN,
— dla części nr 8 zamówienia: 810 000,00 PLN,
— dla części nr 9 zamówienia: 250 000,00 PLN,
— dla części nr 10 zamówienia: 150 000,00 PLN,
— dla części nr 11 zamówienia: 370 000,00 PLN,
— dla części nr 12 zamówienia: 240 000,00 PLN,
— dla części nr 13 zamówienia: 20 000,00 PLN,
— dla części nr 14 zamówienia: 40 000,00 PLN,
— dla części nr 15 zamówienia: 90 000,00 PLN.
Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV –
wersja porównawcza.
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty:
Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o
rachunkowości (o ile ww. część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie
warunku udziału w postępowaniu określonego jak wyżej.
W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty
określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
określonego jak wyżej.
W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą
realizacją dostaw zgrzebeł i/lub obejm (zamków) do przenośników zgrzebłowych, jak również kompletnych
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przenośników zgrzebłowych, które zostały dostarczone ze zgrzebłami i obejmami (Wykonawca w wykazie
dostaw kompletnych przenośników zgrzebłowych wyraźnie wyodrębni dostawy przedmiotu zamówienia), z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że
dostawy te zostały zrealizowane należycie. Łączna wartość dostaw brutto zrealizowanych przez Wykonawcę
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, musi być większa od:
— dla części nr 1 zamówienia: 25 000,00 PLN,
— dla części nr 2 zamówienia: 1 420 000,00 PLN,
— dla części nr 3 zamówienia: 425 000,00 PLN,
— dla części nr 4 zamówienia: 180 000,00 PLN,
— dla części nr 5 zamówienia: 75 000,00 PLN,
— dla części nr 6 zamówienia: 250 000,00 PLN,
— dla części nr 7 zamówienia: 140 000,00 PLN,
— dla części nr 8 zamówienia: 810 000,00 PLN,
— dla części nr 9 zamówienia: 250 000,00 PLN,
— dla części nr 10 zamówienia: 150 000,00 PLN,
— dla części nr 11 zamówienia: 370 000,00 PLN,
— dla części nr 12 zamówienia: 240 000,00 PLN,
— dla części nr 13 zamówienia: 20 000,00 PLN,
— dla części nr 14 zamówienia: 40 000,00 PLN,
— dla części nr 15 zamówienia: 90 000,00 PLN.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość zamówień zrealizowanych
przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez
Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
(Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Zamawiający przewiduje zastosowanie
aukcji elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
2.1. udział w aukcji może wziąć wyłącznie Wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i został
zaproszony do udziału w aukcji;
2.2. zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w
ofercie pisemnej Wykonawcy;
2.3. w celu wzięcia udziału w aukcji Wykonawca musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zapoznać się z „Regulaminem aukcji
elektronicznej w zamówieniach publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi
w zaproszeniu do udziału w aukcji;
2.4. w celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego Wykonawca powinien dysponować
komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
a) zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (dla wersji 9 włączyć widok
zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej;
b) system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit).
Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://
eezp.pkwsa.pl/aukcje/ w zakładce „Wymagania”;
2.5. do Aukcji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz Wykonawcy, których oferty
pisemne zostały odrzucone;
2.6. w czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie swoim loginem i hasłem zawartym w
zaproszeniu do udziału w aukcji;
2.7. organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego Wykonawcy loginu i hasła osobom
trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.
3. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto oferty (waga 100 %).

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
43/2012/EEZP/AW

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
okresowego ogłoszenia informacyjnego
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 109-181687 z dnia 9.6.2012

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.9.2012 -
14:00

http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/
http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181687-2012:TEXT:PL:HTML
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Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20,00 PLN
Warunki i sposób płatności: 1. SIWZ można pobrać w siedzibie Zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul.
Grunwaldzka 37 (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25-27 - Wydział Zamówień Publicznych).
2. Zapłatę za SIWZ można uiścić:
a) - w kasie Zamawiającego w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 11:00-14:00, środa w
godz. 7:30-10:00 i 12:00-14:00;
b) - za zaliczeniem pocztowym wraz z kosztami przesyłki, po przesłaniu do Zamawiającego wniosku o
przekazanie SIWZ, zawierającego dane Wykonawcy niezbędne do przesłania SIWZ oraz wystawienia faktury, a
także nr telefonu i nr faksu Wykonawcy.
3. SIWZ wraz z załącznikami można również bezpłatnie pobrać ze strony internetowej www.pkwsa.pl

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.9.2012 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25.9.2012 - 11:00
Miejscowość
Południowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, sala konferencyjna - budynek Zarządu, I
p. pok. nr 8.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
D. sytuacji ekonomicznej i finansowe.
Pozostałe wymagania zamawiającego oraz dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć w ofercie, celem
potwierdzenia spełnienia tych wymagań.
1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną
w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy) wraz z wymaganymi
oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji
elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/
lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i
normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną
u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie

www.pkwsa.pl
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obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania
podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ).
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w
zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego
Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania
(wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ).
3. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981) wraz
z późniejszymi zmianami oraz wymaganiami zawartymi w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej
ustawy.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) w przypadku gdy Wykonawca jest Producentem przenośnika zgrzebłowego wyszczególnionego w opisie
przedmiotu zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy, iż jest Producentem przenośnika zgrzebłowego wyszczególnionego w opisie
przedmiotu zamówienia,
b) oświadczenie Wykonawcy, o możliwości zastosowania oferowanych zgrzebeł w przenośniku zgrzebłowym
wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia,
2) w przypadku gdy Wykonawca nie jest Producentem przenośnika zgrzebłowego wyszczególnionego w opisie
przedmiotu zamówienia:
a) autoryzację Producenta przenośnika zgrzebłowego lub jego pisemne oświadczenie o możliwości
zastosowania oferowanych przez Wykonawcę zgrzebeł w przenośniku zgrzebłowym wyszczególnionym w
opisie przedmiotu zamówienia, lub
b) certyfikat lub opinię techniczną, wydane przez uprawnioną jednostkę do oceny przedmiotu zamówienia,
potwierdzające zgodność wyrobu z dokumentacją techniczną, normami oraz możliwość bezpiecznego
stosowania w zakładach górniczych w przenośnikach zgrzebłowych wyszczególnionych w opisie przedmiotu
zamówienia,
c) oświadczenie Wykonawcy o możliwości zastosowania oferowanych zgrzebeł w przenośniku zgrzebłowym
wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku ważności certyfikatu na cały okres zamówienia, Wykonawca i podmiot określony w
certyfikacie złoży oświadczenie o dostarczeniu do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu z
miesięcznym wyprzedzeniem certyfikatu, ważnego na pozostały okres zamówienia. Dostarczony w czasie
realizacji przedmiotu zamówienia certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie
przetargowej.
Jeżeli załączone dokumenty nie są wystawione na Wykonawcę, to powinien on dołączyć oświadczenie, wydane
przez podmiot, na który zostały one wydane, iż ma prawo posługiwać się tymi dokumentami, a dokumenty te nie
zostały anulowane lub wycofane.
4. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-
użytkowe:
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:dokument w postaci wyciągu z dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej zawierający między
innymi: rysunki techniczne wraz z parametrami technicznymi potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami
stawianymi przez Zamawiającego, oraz instrukcję stosowania wyrobu. Wykonawca w przedstawionych
rysunkach technicznych określi, do jakiego typu przenośnika zgrzebłowego mogą być stosowane oferowane
wyroby.
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5. Wymaga się, aby oferowane wyroby były zgodne ze specyfikacjami technicznymi lub określonymi
normami.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
wzór deklaracji zgodności - oświadczenie producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela iż oferowany
wyrób przeznaczony jest do stosowania w przenośniku zgrzebłowym wyszczególnionym w opisie przedmiotu
zamówienia, spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do
użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń oraz, że spełnia
wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
6. Wymaga się, aby oferowane zgrzebła i obejmy (zamki) do przenośników zgrzebłowych były fabrycznie nowe
(nieużywane i nieregenerowane).
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
oświadczenie o treści zgodnej z pkt 2 załącznika nr 5 do SIWZ.
Przewidywany termin realizacji zamówienia:
a) dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5 i 13 przez okres 14 miesięcy, przewidywany termin realizacji
zamówienia od dnia 1.2.2013 r. do dnia 31.3.2014 r.;
b) dla części zamówienia nr 6, 8, 10 i 12 przez okres 12 miesięcy, przewidywany termin realizacji zamówienia
od dnia 1.4.2013 r. do dnia 31.3.2014 r.;
c) dla części zamówienia nr 7, 9, 11 i 14 przez okres 15 miesięcy, przewidywany termin realizacji zamówienia od
dnia 1.1.2013 r. do dnia 31.3.2014 r.;
d) dla części zamówienia nr 15 przez okres 13 miesięcy, przewidywany termin realizacji zamówienia od dnia
5.3.2013 r. do dnia 4.4.2014 r.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Termin na wniesienie odwołania regulują zapisy art.
182 ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17a,
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujacy przesyła
kopięodwołania zamawiajacemu przed upływem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógł on
zapoznac sie z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urzad Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.8.2012


