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Sprawa nr 01/2008/EZP/MZ 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ) 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Południowy Koncern Węglowy S.A. 
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl  
 
Wydział Zamówień Publicznych: 
godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 032 615 08 62, tel. 032 618 50 31;  
Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
Podstawa prawna:  
art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) 
 
PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA  
Nazwa nadana przez Zamawiającego: 

 
Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących 

z zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
  
Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
kod CPV 90.12.33.00-8 - Usługi gospodarki odpadami” 
 
Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: 
Symbol PKWiU: 90.00.23-00.00 – „Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowywania odpadów” 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
przez 32 miesiące od udzielenia zamówienia;  
przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.05.2008 r. do dnia 31.12.2010 r. 
 
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY (wzór) 
Załącznik nr 3 - Wykaz usług (wzór)  
Załącznik nr 4 - Projekt UMOWY 
Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy (wzór) 
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Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)  określa się poniŜsze warunki: 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE  
 
1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliŜszego określenia 

o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) 

2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ. 

3. Wykonawca złoŜy tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik 
nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami oraz oświadczeniami) w jednym 
egzemplarzu. 

4. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych przez danego 
Wykonawcę. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców 
ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy. 

7. JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający Ŝąda 
przedłoŜenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

8. Zamawiający informuje, Ŝe umoŜliwi wgląd do jawnej części złoŜonych ofert w wyznaczonym 
przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek 
zainteresowanego. 

 
 
II.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
A.)     S T A T U S    P R A W N Y 
 
A1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego: 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Spełniają warunki art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy. 
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art.24 ust.2  

 pkt 1-2 ustawy. 
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.  
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy. 
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy. 
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 9 ustawy. 
 
A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
 spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:  

 
1. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), tj. 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek   posiadania takich uprawnień; 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
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i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

2. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 1-2 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 5 do SIWZ). 

3. a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

3.   b) Koncesja na prowadzenie przewozów kolejowych. 
3.  c) Aktualne zezwolenia z okresem waŜności co najmniej do końca trwania umowy ( koniec IV 

kwartału 2010r.), na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania oraz 
zbierania i wykorzystania odpadów o kodzie 01 04 12 (np. pozwolenie Wojewody na 
wykorzystywanie odpadów pogórniczych, uzgodnienia z władzami terenowymi odnośnie 
uŜytkowania terenów z wykorzystaniem odpadów górniczych ) zgodne z postanowieniami 
ustawy o odpadach Dz.U. nr 62 poz. 628 z 2001 r. lub aktualne umowy o współpracy z firmami 
takie posiadającymi. (W przypadku zezwolenia na okres krótszy niŜ wymagany powyŜej – do 
wniosku naleŜy dołączyć oświadczenie, iŜ Wykonawca najpóźniej w dniu wygaśnięcia waŜności 
zezwolenia dostarczy nowe aktualne zezwolenie.) 

4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału  
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz  
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane  
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące  
przed upływem terminu składania ofert. 

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1  
punkty 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

A.2.1. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
 Rzeczpospolitej Polskiej: 

 

1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2 punkty 3 a), 4 i 6,  składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie  
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu.  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

2.   JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2. pkt 5, składa 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 punktach 
4–8 ustawy. 
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3.  Dokumenty, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt 1 lit.a) i c) oraz w pkt 2, powinny być 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,                
o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt 1 lit.b), powinien być wystawiony nie wcześniej  
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego 
ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się 
odpowiednio. PowyŜszy dokument (oświadczenie) musi być złoŜony w formie oryginału wraz 
z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

 
B.)     Z D O L N O Ś Ć    E K O N O M I C Z N A    I   F I N A N S O W A 
 
B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej  i finansowej 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. - osiągnęli przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niŜ  

• 19 500 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia; 

• 16 700 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia 

Przychód naleŜy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy 
pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza. 

2. - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na wartość sumy gwarancyjnej minimum 

• 1 000 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia; 
•    900 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia; 
 oraz będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na tą wartość przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

 
W przypadku składania oferty na więcej niŜ jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna  
i finansowa Wykonawcy (wg powyŜszego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych 
wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które 
Wykonawca składa ofertę. 
 
B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
 spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności ekonomicznej 
 i finansowej:  
 
1. Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeŜeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez 

biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ opinia o badanym 
sprawozdaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
za ten okres.    

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego 
– inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŜności za okres jak  
w poprzednim zdaniu.  

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego 
rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złoŜenia stosownego oświadczenia. 
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2.a) Polisa OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
 ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

2.b) Oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), Ŝe Wykonawca 
będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC na wartość sumy 
gwarancyjnej minimum: 

• 1 000 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia; 
•    900 000,00 zł w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia; 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed podpisaniem umowy, 
najpóźniej w dniu podpisywania umowy– pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od zawarcia 
umowy. Ewentualne polisy na kolejne okresy Wykonawca dostarczy do 7 dni od daty wygaśnięcia 
poprzedniej polisy- pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych.  
 

C.)     Z D O L N O Ś Ć    T E C H N I C Z N A  
 
C.1. Warunki udziału w zakresie zdolności  technicznej:  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykaŜą się w okresie ostatnich 
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia/*, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, naleŜytą realizacją usług odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w ilości minimum: 

• 300 000 ton odpadów rocznie w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia; 

• 200 000 ton odpadów rocznie w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia. 
/* - zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając 

ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 
internetowej. 

 
W przypadku składania oferty na więcej niŜ jedną część zamówienia, ilość odpadów rocznie 
w ramach usług zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia 
wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi 
być nie mniejsza niŜ suma ilości odpadów określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych 
części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.  
 
C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
 spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności technicznej:  
 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych 
usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi 
te zostały wykonane naleŜycie.  Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
III.  SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 
1. Spełnienie przez Wykonawców powyŜszych warunków udziału w postępowaniu oceniane 

będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie 
z sekcją II SIWZ) wg formuły:  „spełnia” / „nie spełnia”. 

2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeŜeli chociaŜ 
jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony. 
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3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona. 
 

IV.  POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY  
         I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEśY ZŁOśYĆ W OFERCIE, CELEM   
         POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH  WYMAGAŃ. 
 
1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złoŜył wyłącznie jedną ofertę 

sporządzoną w języku polskim, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ  
- „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.  NaleŜy wypełnić 
wszystkie pozycje formularza ofertowego i złoŜyć podpisy przez osoby uprawnione  
do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Wymaga się, aby Wykonawca w formularzu ofertowym określił procentowy udział ceny paliwa 
w oferowanej cenie jednostkowej usługi, w nawiązaniu do § 3 ust. 18 projektu umowy oraz 
załącznika nr 1 do projektu umowy. 

 
V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  
 
1. Dokumenty określone w sekcji II.A ust.A.2. pkt 1, 3a), 4, 5, 6 lub ust.A.2.1. składa kaŜdy 

uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Oświadczenia określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. moŜe składać pełnomocnik 
konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie 
kaŜdy 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 ust. A.2. pkt 3b), 3c) ust.B.2. i ust.C.2. i w sekcji IV 
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. 

 

VI.  DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH  
 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych, ale na pełny zakres danej 
części zamówienia. 

 
VII.  OFERTY WARIANTOWE     
 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
 
 
VIII.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
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IX.  INFORMACJE O PODWYKONAWCACH  
 
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców, ale tylko w zakresie usługi transportowej. 
2. JeŜeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, Zamawiający Ŝąda 
wskazania w ofercie wartości części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy 
 
 
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
         PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
 KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  
 
1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  
 

a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób 
określony  
w załączniku nr 2 do SIWZ.  

b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych 
obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku 
od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług  
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów  
z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia.  

d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd  
w obliczeniu ceny polegający w szczególności na: 
− nieuwzględnieniu w obliczeniu ceny oferty podatku VAT, 
− zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, 
oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 88 ustawy. 

e) JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art.91 ust.3.a 
ustawy)  
 

 
2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty 

najkorzystniejszej.  
 

Przy ocenie ofert - Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto 
oferty” (waga 100%).  
Ocena punktowa kaŜdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona  
wg wzoru: 
 

 
O i  = ( CB min  : CB bad. ) x 100 [pkt] 
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gdzie: 
O i           - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie 
 [pkt] 
CB min - najniŜsza cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł] 
CB bad - cena brutto oferty badanej [zł] 

 
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

 
 

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 

3.1) Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą 
ilość punktów Oi obliczoną według powyŜszego wzoru. 

3.2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a)  nie jest niezgodna z ustawą,  

b)  odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ, 

c)  została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.  
 
 
XI.  ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU  
 
1. Wadium 
 
1.1.  Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść 

wadium w wysokości: 

Część nr 1 zamówienia: 170 000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100) 

Część nr 2 zamówienia: 145 000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści pięć tysięcy 00/100) 

W przypadku składania oferty na więcej niŜ jedną część zamówienia, wadia naleŜy wnieść 
 odrębnie na kaŜdą część zamówienia. 

1.2.   Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 

a) w pieniądzu; 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej,  
za poręczeniem pienięŜnym; 

c) w gwarancjach bankowych; 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

1.3.  Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na 
konto  Zamawiającego w banku: 
 PKO BP S.A.  Oddział 1 w Jaworznie     nr     75 1020 2528 0000 0002 0127 3192.  

1.4.  Wadium w pozostałej akceptowalnej formie naleŜy złoŜyć przed upływem terminu składania 
ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali 
telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00) 
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1.5.  Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer 
swojego konta bankowego, na które naleŜy zwrócić wadium. 

1.6.  Za terminowe wniesienie wadium uwaŜa się: 

a) w formie pienięŜnej - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu    
składania ofert, 

b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złoŜony w siedzibie Zamawiającego 
przed upływem terminu składania ofert.  

1.7.  Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 
ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

1.8.  Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.  
 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 
 

2.1.  Od Wykonawcy wymagane będzie zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, zwane dalej  
zabezpieczeniem. 

2.2.  Zabezpieczenie w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto moŜe być wniesione w następującej 
formie: 
a.)  pienięŜnej, 
b.)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie takiej kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 
c.)  gwarancjach bankowych; 
d.)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e.)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
2.3.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacać na konto Zamawiającego w banku 

PKO BP S.A. Oddział I w Jaworznie nr 75 1020 2528 0000 0002 0127 3192, natomiast w 
pozostałej akceptowanej formie naleŜy składać w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 
(budynek centrali telefonicznej parter - pokój nr 6 Wydział Finansowy w godz. 7.00- 15.00) 
przed zawarciem umowy. 

2.4.  Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pienięŜnej przyjmuje się dzień uznania 
rachunku Zamawiającego. 

2.5.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminach ustawowych zgodnie z regulacją art. 151 
ustawy. 

 
3.   Opis sposobu przygotowania oferty. 

 
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniŜszych zasad:  

 
3.1.  Oferta musi być złoŜona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem 

niewaŜności.  

3.2.  Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski,    
poświadczonym przez Wykonawcę.  

3.3.  W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, 
kopia winna być poświadczona na kaŜdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność 
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

3.4.  Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie 
wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ. 
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3.5.  Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób 
zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty. 

3.6.  Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiekolwiek teksty, znaki czy rysunki, 
były ponumerowane kolejnymi numerami stron. 

3.7.  Do oferty naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami 
zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: 
liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty, na której dokument, 
oświadczenie się znajduje.  

3.8.  Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez 
osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy. 

3.9.  Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost 
z innych dokumentów załączonych do oferty. 

3.10.  Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisze w następujący sposób: 

      nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 
technologicznych pochodzących z zakładów górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.” - sprawa nr 01/2008/EZP/MZ- Nie otwierać przed dniem 17.03.2008. godz. 
10:00- Otwarcie komisyjne!”. 

3.11.  Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

3.12.  Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNĄ OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA naleŜy 
złoŜyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący 
sposób: 

      nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis: 
 „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu 
nieograniczonego na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych 
pochodzących z zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa 
nr 01/2008/EZP/MZ- Do wglądu  tylko przez komisję przetargową!” 

3.13.  W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY 
PRZEDSIĘBIORSTWA w powyŜszy sposób, Zamawiający uzna, Ŝe wszystkie dokumenty 
złoŜone w ofercie są w pełni jawne. 

3.14.  Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie 
błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby 
wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób 
podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

4. Miejsce i termin składania ofert. 
 

Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek 
 zarządu – II piętro - pokój nr 25 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia 
  17.03.2008 do godz.09:00 
 

 
5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu 

przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 
   
5.1.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.  
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5.2.  Informacje przekazane za pomocą telefaksu uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść  
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, 
tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu. 

5.3.  W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, 
kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5.4.  Wykonawca moŜe zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.5.  Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeŜeli pytanie wpłynie do Zamawiającego  
nie później niŜ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła 
zapytania) wraz   z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ. 

5.6.  Zamawiający nie przewiduje moŜliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, 
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

5.7.  Osobą upowaŜnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

  mgr Michał ZastrzeŜyński, tel. 032 618 50 31; fax: 032 615 08 62  
 
6. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 
 Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.03.2008 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, 
 ul. Grunwaldzka 37 -  budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna. 

 
7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert. 
 
7.1.  Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

7.2.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. 

7.3.  W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom: 

a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

b) cenę oferty – w zakresie kaŜdej części zamówienia, 

c) termin wykonania zamówienia, 

d) okres gwarancji, 

e) warunki płatności. 

7.4.  W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny 
wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą: 

a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert, 

b) termin wykonania zamówienia, 

c) okres gwarancji, 

d) warunki płatności, 

e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7.5.  Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu   
przewidzianego na wniesienie protestu. 

7.6.  Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie  
art. 89 ustawy. 
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8. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. 
 
8.1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny 

i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 

8.2. Korekty omyłek rachunkowych dokonuje się zgodnie z art. 88 ustawy. 
 
 

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 9.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert 

Zamawiający moŜe zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
KaŜda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia będzie wiąŜąca dla Wykonawców. 

9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuŜy termin składania ofert w celu umoŜliwienia 
Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień 
i uzupełnień SIWZ.  

9.3. O powyŜszych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ,  
a takŜe zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej. 

 
10. Warunki płatności. 
 
10.1. NaleŜności płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty 

wystawienia  faktury przez Wykonawcę. 
10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10.3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywana na podstawie faktur 

wystawianych w cyklach miesięcznych. 
10.4. Oryginał faktury naleŜy przesyłać na adres Zamawiającego:  

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37. 
  

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między 
  Zamawiającym  a Wykonawcą.  

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej  
tj. w złotych polskich [zł]. 

 
12.  Termin związania ofertą. 
 
12.1.  Wykonawca zostaje związany ofertą przez 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

12.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12.3.  Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony: 

a)  w przypadku wszczęcia kontroli uprzedniej - do dnia ostatecznego rozpatrzenia 
zastrzeŜeń. (art.168 ust.4 ustawy) 

b)  w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert - do czasu 
ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 ustawy); 
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XII.  WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY  
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby  
i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

o których mowa w punkcie 1.a), równieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania,  
a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte kryterium wyboru. 

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.  

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaŜe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

7. W przypadku, jeŜeli okaŜe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 
nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy (jeŜeli było 
wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród 
pozostałych ofert, która uzyskała najwyŜszą liczbę punktów. 

 
XIII.  WARUNKI   UNIEWAśNIENIA  POSTĘPOWANIA 

 
Zamawiający uniewaŜni postępowanie, jeŜeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych 
przepisami art. 93 ust.1 ustawy. 

 
XIV.  PROJEKT UMOWY  
  
   Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
 

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub moŜe doznać uszczerbku  
w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dział VI ustawy). 

2. Prawo do wniesienia protestu, terminy wnoszenia protestów, odrzucenie protestu oraz jego 
zawartość reguluje art. 180 ustawy. 

3. Protest musi być uzasadniony i złoŜony na piśmie w siedzibie zamawiającego. 

4. Protest powinien: 

a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego; 

b) określić Ŝądanie protestującego; 
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c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów; 

d) zwięźle przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie protestu; 

e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez 
zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

f) powiązanie powyŜszego z naruszeniem interesu prawnego protestującego. 

5. Czynności postępowania protestacyjnego regulują zapisy art. 181 ustawy. 

6. Rozstrzyganie protestów przez Zamawiającego odbywa się zgodnie z art. 183 ustawy. 

7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, zgodnie z art. 184 – 193 ustawy. 

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 00-582 Warszawa, Al. Szucha 
2/4 w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu 
do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
OPIS      PRZEDMIOTU    ZAMÓWIENIA  

 
 
I. Opis wspólny dla wszystkich części zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest „odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 
technologicznych pochodzących z zakładów górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.” w latach 2008-2010. 

2. Gospodarcze wykorzystanie winno się odbywać zgodnie z przepisami ustawy 
„O odpadach” z dn. 27.04.2001 r. Dz.U. nr 62 poz. 628 wraz z aktami wykonawczymi do 
tej ustawy a takŜe zgodnie z ustawą: „Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 20.06.2001 r. 
Dz.U. nr 62 poz. 627. W przypadku innego wykorzystania odpadów wykonawca poniesie 
dodatkowe opłaty ekologiczne za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami 
wykonawczymi do w/w ustaw. 

3. Przedmiotem zamówienia będzie odbiór odpadów technologicznych pochodzących ze 
wzbogacania węgla posiadających kod 01 04 12, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 
1206) . 

4. Odbiór odpadów musi odbywać się niezaleŜnie od warunków atmosferycznych, przez 24 
godziny na dobę, sukcesywnie według bieŜących potrzeb Zamawiającego, uzgadnianych w 
zamówieniach z tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Odbiór odpadów będzie wykonywany w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.  
W przypadku konieczności Wykonawca musi zagwarantować odbiór odpadów w dni wolne 
od pracy na zlecenie Zamawiającego, złoŜone w formie pisemnej. 

6. Odbiór odpadów będzie odbywał się środkami transportu wykonawcy. 

7. Rozliczanie ilości wywiezionych odpadów transportem kolejowym odbywać się będzie na 
podstawie ilości wywiezionych wagonów pomnoŜonych przez ich średni tonaŜ ustalony 
pomiędzy stronami po wykonaniu komisyjnego waŜenia potwierdzonego protokołem. 
WaŜenia te winny być wykonywane minimum 1 raz w miesiącu, a do waŜeń powinno być 
uŜytych, co najmniej 5 wagonów ze składu, wybranych losowo. 

8. Rozliczanie ilości wywiezionych odpadów transportem samochodowym, odbywać się 
będzie na podstawie ilości kursów samochodów pomnoŜonych przez ich średni tonaŜ. 
Średni tonaŜ samochodu zostanie policzony na podstawie waŜeń wykonywanych jeden raz 
dziennie dla kaŜdego samochodu (suma tonaŜów samochodu w poszczególnych dniach 
odbioru, podzielona przez ilość dni, w których realizowany był wywóz).  

9. Załadunek odpadów odbywać się będzie bezpośrednio z produkcji, na podstawione przez 
Wykonawcę wagony lub samochody.  

10. Niedopuszczalne są przerwy w odbiorze odpadów ze względu na konieczność utrzymania 
ciągłości cyklu produkcyjnego instalacji wzbogacających.  
W przypadku nieciągłości odbioru, Zamawiający zorganizuje na terenie zakładów 
górniczych awaryjne magazynowanie odpadów do czasu ich wywiezienia. 
Maksymalna pojemność miejsc awaryjnego magazynowania odpadów wynosi:  
- dla ZG JANINA  – 4000 ton, 
- dla ZG SOBIESKI  – 1000 ton. 
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11. W przypadku awaryjnego magazynowania odpadów na terenie Zamawiającego, 
Wykonawca obniŜy cenę za odbiór i wykorzystanie odpadów o kwotę 3,40 zł/tonę netto, 
wynikającą z poniesionych przez Zamawiającego kosztów awaryjnego przewozu, 
gromadzenia (magazynowania) odpadów oraz ich załadunku na środki transportu.  

12. Jeśli ilość magazynowanych odpadów przekroczy wartości podane w pkt 10, Wykonawcy 
naliczane będą dodatkowo kary umowne za zwłokę w odbiorze odpadów zgodnie z 
zapisami zawartymi w projekcie umowy. 

13. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność i koszty związane z usuwaniem szkód 
powstałych podczas odbioru, transportu i wykorzystania odpadów oraz skutków 
ewentualnego naruszenia stanu środowiska od momentu opuszczenia terenu 
Zamawiającego. 

14. Zamawiający wymaga ustanowienia przez Wykonawcę osoby sprawującej funkcję stałego 
koordynatora, z którym odpowiednie słuŜby zakładów górniczych będą miały stały kontakt 
telefoniczny umoŜliwiający usuwanie bieŜących problemów wynikających z realizacji 
usługi. 

15. Odbiór odpadów będzie odbywał się z dwóch zakładów górniczych: 
- Zakładu Górniczego SOBIESKI w Jaworznie, 
- Zakładu Górniczego JANINA w LibiąŜu. 

 

Ze względu na róŜne miejsca usytuowania zakładów (punktów odbioru odpadów) Zamawiający 
dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych obejmujących: 

 

 
II.  Opis Części nr 1 zamówienia - Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 

technologicznych pochodzących z Zakładu Górniczego SOBIESKI 

a. odbiór transportem kolejowym odpadów gruboziarnistych (kamień popłuczkowy)  
w ilości średnio 72 000 t/m-c (3 400 t/dobę) maksymalnie do 80 000 t/miesiąc  
(4 000 t/dobę). Załadunek na środek transportu wykona Zamawiający na własny koszt. 

b. uzupełniający odbiór transportem samochodowym odpadów mieszanych (grubo – 
drobnoziarnistych) w ilości ok. 20 000 t/rok, w partiach po 5 000 ton, okresowo po 
zgłoszeniu przez Zamawiającego faktu ich nagromadzenia na terenie Zamawiającego. 
Załadunek na środek transportu wykona Wykonawca na własny koszt. 

c. ilość odpadów niezbędnych do odbioru i zagospodarowania będzie korygowana  
w okresie trwania umowy według bieŜących potrzeb Zamawiającego, według 
prognozowanych tygodniowo przez Zamawiającego ilości przekazywanych pisemnie 
Wykonawcy najpóźniej do czwartku tygodnia poprzedzającego. 

 

 
III.  Opis Części nr 2 zamówienia – Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów 

technologicznych pochodzących z Zakładu Górniczego JANINA. 

a) odbiór transportem kolejowym odpadów drobnoziarnistych (mułów popłuczkowych) w 
ilości średnio ok. 24 000 t/miesiąc (1 000 t/dobę), maksymalnie do 30 000 t/miesiąc  
(1 500 t/dobę). Załadunek na środek transportu wykona Zamawiający na własny koszt. 
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b) uzupełniający odbiór transportem samochodowym odpadów drobnoziarnistych (mułów 
popłuczkowych) w ilości ok. 30 000 - 50 000 t/rok. Załadunek na środek transportu wykona 
Zamawiający na własny koszt. 

c) o potrzebie odbioru samochodami Zamawiający powiadomi Wykonawcę  
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

d) ilość odpadów niezbędnych do odbioru i zagospodarowania będzie korygowana  
w okresie trwania umowy według bieŜących potrzeb Zamawiającego, według 
prognozowanych tygodniowo przez Zamawiającego ilości przekazywanych pisemnie 
Wykonawcy najpóźniej do czwartku tygodnia poprzedzającego. 

e) ze względu na duŜą wilgotność odpadów wynoszącą 40-45% Wykonawca zagwarantuje 
szczelność wagonów lub samochodów, w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
dróg transportowych.  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
……………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

     …………………., dnia …………. 
      (miejscowość) 

                                   

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy: 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Dokładny adres pocztowy Wykonawcy: 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum): 
 
NIP ................................................................ REGON ………….…………………………………… 
 
Nr konta 
bankowego............................................................................................................................................ 
 
telefon ................................................................ fax ........................................................................... 
 
e-mail ………………………………………......................................................................................... 
 
Adres internetowy (URL) …………………...……………………………………………………….. 
 
Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację i rozliczenie umowy ze strony Wykonawcy:  
- ZG SOBIESKI: …………………………………………………….. tel. ………………………….. 
- ZG JANINA: …………………………………………………….. tel. ………………………….. 
 
 
Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA  

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 

 

O F E R T A 
 
 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 01/2008/EZP/MZ) na: 

 
 

„Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z zakładów 
górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 
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I. CENA OFERTY  
 
Część nr 1 zamówienia: 
 
Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z Zakładu Górniczego 
SOBIESKI  
L.p. 

Wyszczególnienie 
Jedno
stka 

miary 

ILOŚĆ 
szacunko 

wa 
(w okresie 

obowiązywania 

umowy) 
[T]  

JEDNO 
STKOWA  

CENA 
NETTO 

 
[zł] 

 
CENA NETTO 

 
[zł] 

 
(ilość*cena 
jedn.netto) 

STAWKA 
PODATKU 

VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 

[%] 

CENA BRUTTO 
 

[zł] 
 

(cena netto+VAT) 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 8 (6+VAT) 

1 
 

Odpady odbierane transportem 
kolejowym 

tona 2 138 939   ………%  

2 
 

Odpady odbierane transportem 
samochodowym 

tona 20 000   ………%  

Łączna cena części nr 1 zamówienia [zł]  x  

 
Łączna cena brutto części nr 1 zamówienia słownie złotych: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Część nr 2 zamówienia: 
 
Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z Zakładu Górniczego 
JANINA  
L.p. 

Wyszczególnienie 
Jedno
stka 

miary 

ILOŚĆ 
szacunko 

wa 
(w okresie 

obowiązywania 
umowy 
[T]  

JEDNO 
STKOWA  

CENA 
NETTO 

 
[zł] 

 
CENA NETTO 

 
[zł] 

 
(ilość*cena 
jedn.netto) 

STAWKA 
PODATKU 

VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 

[%] 

CENA BRUTTO 
 

[zł] 
 

(cena netto+VAT) 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 8 (6+VAT) 

1 
 

Odpady odbierane transportem 
kolejowym 

tona 711 070   ………%  

2 
 

Odpady odbierane transportem 
samochodowym 

tona 50 000   ………%  

Łączna cena części nr 2 zamówienia [zł]  x  

 
Łączna cena brutto części nr 2 zamówienia słownie złotych: ……………………………………………........ 
 
………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
• W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sprawa nr 01/2008/EZP/MZ - „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących 

z zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

21  

• Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zaleŜności od 
bieŜących potrzeb zamawiającego - bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki 
realizacji zamówienia 

 
II.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
przez 32 miesiące od udzielenia zamówienia;  
przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.05.2008 r. do dnia 31.12.2010 r. 

 
III. WARUNKI   PŁATNOŚCI 
• NaleŜności płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty 

wystawienia  faktury przez Wykonawcę. 
• Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
• Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywana na podstawie faktur 

wystawianych w cyklach miesięcznych. 
 
IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  
do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 
podwykonawców/*. 
Oświadczamy, Ŝe zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców/*. 
Część zamówienia, jaką zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje: 
……………………………………………………………………………………………………  
(Wykonawca moŜe powierzyć podwykonawcy wyłącznie usługę transportową) 
Wartość części zamówienia, jaką zamierzamy powierzyć podwykonawcom wynosi netto zł: 
…………………………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczamy, Ŝe wadium w kwocie ………......…zł zostało wniesione w dniu ..............… 
w formie …………………………………….……………. 

6. Oświadczamy, Ŝe udział ceny paliwa w cenie jednostkowej ze usługę odbioru odpadów 
transportem samochodowym i transportem kolejowym, wynosi: 
……….% dla ZG SOBIESKI (część nr 1 zamówienia)- UPwons (wskaźnik słuŜy do 
wyliczenia formuły cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy) 
……….% dla ZG JANINA (część nr 2 zamówienia)- UPwonj (wskaźnik słuŜy do wyliczenia 
formuły cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy) 

7. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  
Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*  
Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty  
do koperty  wewnętrznej:  
…………………………………………………………………………………….……/* 

       

 */ niepotrzebne skreślić 

                                                 ……….…….……………….…………………………….. 
                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
(wzór) 

 
………………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
……………………, dnia……………… 

              (miejscowość) 
 
 

WYKAZ    USŁUG  
 
w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie 
odpadów technologicznych pochodzących z zakładów górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa nr 01/2008/EZP/MZ. 

 
 

Lp. Przedmiot 
zamówienia 

Wartość 
brutto  

zamówienia 
 

 [zł] 

Termin  
realizacji 

 
 [od dzień/miesiąc/rok   
do dzień/miesiąc/rok] 

Wielkość 
zamówienia 
[ilość ton] 

Odbiorca 
 

[pełna nazwa i adres 
zamawiającego 
będącego stroną 

umowy] 

Nr załącznika* 
do Wykazu usług 

w postaci 
dokumentu 

potwierdzającego 
naleŜyte 

wykonanie 
zamówienia 

 [np. referencje] 
1 2 3 4 5 6 7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 
* - dla kaŜdej pozycji Wykazu usług w naleŜy przedłoŜyć dokument potwierdzający naleŜyte 
wykonanie zamówienia 
 

 
 

             …….………………….……………………………………. 
                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
(projekt) 

 
P   r   o   j   e   k   t 

 
 

UMOWA  
 

zawarta w dniu ......................................... pomiędzy : 
 
Południowym Koncernem Węglowym S.A. 
z siedzibą: 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37, 
NIP 6321880539, REGON 240033634, KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w 
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł, 
zwany dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez: 
1. …………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………..,  
 
a: 
............................................................... 
............................................................... 
z siedzibą ...................................................... 
NIP ......................., REGON ...................., KRS ............................. 
zwany dalej „Wykonawcą" i reprezentowaną przez: 
1. …………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………..,  
 

 
Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „ Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych 
pochodzących z zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr  
01/2008/EZP/MZ oraz na podstawie: 

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania, 

2. Oferty Wykonawcy z dnia…………….. 

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr ……………… z dnia…………………….. 

 
 

§1 
 

PRZEDMIOT UMOWY  
 

Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów technologicznych pochodzących 
ze wzbogacania węgla (kod 010412) w zakładach górniczych Zamawiającego, stosownie do 
wymogów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz, U. nr 62/2001 
poz. 627 z późn. zm.) i Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62/2001 
poz.628), przy uŜyciu środków Wykonawcy. 
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§2 

OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

 
1. Wykonawca gwarantuje ciągły odbiór, transportem kolejowym odpadów technologicznych z 

poszczególnych zakładów górniczych w ilościach zadeklarowanych przez Zamawiającego. Na 
odrębne zamówienie Zamawiającego przedstawione w formie pisemnej, Wykonawca zapewni 
uzupełniający odbiór odpadów transportem samochodowym. 

2. Odpady odbierane będą według prognozowanych tygodniowo przez Zamawiającego ilości 
przekazywanych pisemnie Wykonawcy najpóźniej do czwartku tygodnia poprzedzającego. 

3. Zamawiający ma prawo zwiększyć zapotrzebowanie tygodniowe w stosunku do przesłanego 
harmonogramu, o którym mowa w pkt 2, jednakŜe, w przypadku, gdy zwiększenie to będzie 
przekraczało 20% planu pierwotnego, wówczas Wykonawca moŜe przesunąć termin 
podstawienia dodatkowych środków transportu i nie będzie się tego uwaŜać za naruszenie 
postanowień umowy. Zmiana tygodniowego zapotrzebowania będzie przesyłana Wykonawcy 
pisemnie tak samo jak tygodniowy harmonogram odbioru odpadów. 

4. Odbiór odpadów odbywać się będzie w systemie trzyzmianowym w dni robocze.  
W razie potrzeby odbiór odpadów moŜe odbywać się w dni wolne od pracy po wcześniejszym 
powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego. Za wcześniejsze powiadomienie o 
potrzebie uruchomienia odbioru odpadów w dni wolne od pracy uwaŜa się takie 
powiadomienie, które dotrze do dyspozytora Wykonawcy w formie pisemnej nie później niŜ 
do godz. 12.00 ostatniego dnia roboczego. JeŜeli mimo zamówienia Zamawiający nie 
uruchomi pociągu w dzień wolny, Wykonawcy przysługuje prawo obciąŜenia Zamawiającego 
kosztami związanymi z gotowością (obsada posterunków ruchu i lokomotyw). 

5. Załadunek odpadów odbywać się będzie bezpośrednio z produkcji, na podstawione przez 
Wykonawcę wagony. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia wagonów do punktu 
zdawczo-odbiorczego zakładu Zamawiającego w czasie do 6 godzin od chwili przyjęcia 
zgłoszenia o potrzebie odbioru odpadów. 

6. Wagony dostarczone pod załadunek powinny być sprawne technicznie, wolne od 
zanieczyszczeń, dopuszczone do ruchu po torach PKP i odebrane przez upowaŜnionych 
rewidentów wagonowych. W razie stwierdzenia usterek technicznych wagon zostanie 
wyłączony z ruchu i zwrócony w stanie próŜnym do Wykonawcy.  

7. Ładowane na środki transportu odpady powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 46% oraz nie 
mogą zawierać innych materiałów niŜ odpady o kodzie 010412. W okresie ujemnych 
temperatur Zamawiający zobowiązany jest do zraszania przed załadunkiem pudeł wagonów i 
samochodów środkami przeciwzamarzającymi oraz stosowania podsypki z suchego kamienia. 

8. W sytuacjach awaryjnych, przy opóźnieniach w odbiorze odpadów, w celu utrzymania 
ciągłości ruchu ciągu technologicznego instalacji wzbogacających Zamawiający zorganizuje 
przewóz odpadów na miejsce magazynowania na terenie zakładów górniczych oraz późniejszy 
ich załadunek do wagonów a kosztami tych operacji obciąŜy Wykonawcę (zgodnie z §3 pkt. 
3). Ilość maksymalnie gromadzonych odpadów nie moŜe przekroczyć 4000 ton  na terenie ZG 
JANINA oraz 1000 t na terenie ZG SOBIESKI. Po przekroczeniu tych ilości zostaną 
Wykonawcy naliczone kary umowne za zwłokę w odbiorze odpadów zgodnie z § 4 pkt 4.  

9. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za załadunek odpadów na wagony i samochody 
w ZG JANINA. Zamawiający poniesie równieŜ wszelkie koszty związane z tym załadunkiem 
(koszty sprzętu załadunkowego). 

10. W przypadku odbioru odpadów z ZG SOBIESKI: 
- za załadunek odpadów na wagony odpowiada Zamawiający i poniesie on wszelkie koszty z 
tym związane, 
- za załadunek odpadów mieszanych na samochody (rejon Szybu Piłsudski) odpowiada 
Wykonawca i poniesie równieŜ wszelkie koszty z tym związane (koszty sprzętu 
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załadunkowego). 
11. Wykonawca z chwilą przejęcia odpadów (opuszczenia terenu Zamawiającego) staje się 

posiadaczem odpadów i zgodnie z ustawą o odpadach ponosi pełną odpowiedzialność za 
przewóz, rozładunek, wykorzystanie odpadów i skutki ewentualnego naruszenia stanu 
środowiska. 

12. Wykonawca będzie wykorzystywał odbierane odpady na podstawie .................   ( np. decyzji 
Wojewody Śląskiego znak ..................... z  dnia ...........  - załącznik nr ....... do umowy). 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli miejsca i sposobu zagospodarowania 
odpadów. 

14. Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub 
naruszeniem przez niego obowiązujących przepisów ochrony środowiska i składowania 
odpadów, a w szczególności: 
- Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 
z późn. zm.). 
- Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz, U. Nr 62/2001 poz. 628 z późn. zm.). 

15. Ustanawia się osoby sprawujące funkcje koordynatorów ds. realizacji niniejszej umowy: - ze 
strony Wykonawcy: ............................................................................................... 

- ZG SOBIESKI ……………………………………………………………… 
- ZG JANNIA …………………………………………………………… 

- ze strony Zamawiającego: 
- ZG SOBIESKI: mgr inŜ. Rafał Przystaś 
- ZG JANINA: mgr inŜ. Włodzimierz Bajak 

16. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych i nie narusza praw 
majątkowych osób trzecich. 

17. Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC 
w zakresie prowadzonej działalności na wartość sumy gwarancyjnej minimum ………….. zł, 
a takŜe zezwolenia i koncesje.  

18. W przypadku wygaśnięcia polisy OC o której mowa powyŜej Wykonawca dostarczy do osób 
sprawujących funkcję koordynatorów ze strony Zamawiającego, aktualną polisę OC na kolejne 
okresy ubezpieczenia – w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia 
poprzedniej polisy - pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych 
określonych w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.  

19. W przypadku wygaśnięcia zezwolenia lub koncesji, o której mowa w § 2 ust. 17 niniejszej 
umowy, Wykonawca dostarczy do osób sprawujących funkcję koordynatorów ze strony 
Zamawiającego, aktualne zezwolenie lub koncesję najpóźniej w dniu wygaśnięcia zezwolenia 
lub koncesji- pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych określonych 
w § 4 ust. 4 niniejszej umowy. 

§3 
ZASADY ROZLICZEŃ 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie l tony 

odpadów następujące jednostkowe ceny netto: 
a) z Zakładu Górniczego JANINA przy transporcie kolejowym ......................... zł (słownie 

złotych ..................... …./100),  
b) z Zakładu Górniczego JANINA przy transporcie samochodowym bez załadunku na 

samochody  ......................... zł (słownie złotych ..................... …./100),  
c) z Zakładu Górniczego SOBIESKI przy transporcie kolejowym ....................... zł (słownie 

złotych .....................…./100),  
d) z Zakładu Górniczego SOBIESKI przy transporcie samochodowym wraz z załadunkiem na 

samochody .............................. zł (słownie złotych ..................... /100). 
2. Strony ustalają, Ŝe łączna wartość wszystkich zamówień złoŜonych przez Zamawiającego na 
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podstawie niniejszej umowy nie moŜe przekroczyć kwoty brutto ………………………. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………….), 
czyli kwoty netto ………. zł (słownie złotych: ………………………………………) 
powiększonej o podatek VAT w wysokości …….. %. 

3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej 
faktury przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Faktury wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi naleŜy przesłać na adres: 
 Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno,  ul. Grunwaldzka 37.  
5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią 

bez zgody Zamawiającego. 
6. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia 

i numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. 
Faktura bez numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w 
rozumieniu ust. 3 umowy.  

7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywana na podstawie faktur 
wystawianych w cyklach miesięcznych 

8. W przypadku wykonywania przez Zamawiającego czynności awaryjnego gromadzenia 
odpadów na terenie zakładów (§ 2 pkt 8 umowy), przed załadunkiem na wagony ilość ich 
zostanie określona komisyjnie. Wykonawca obniŜy stawkę za odbiór i zagospodarowanie l tony 
tych odpadów o kwotę, netto 3,40 zł/t wynikającą z poniesionych przez Zamawiającego kosztów 
przewozu, składowania i załadunku odpadów na terenie zakładu. 

9. Rozliczenie ilości wywoŜonych odpadów odbywać się będzie na podstawie kart przekazania 
odpadów (karta przekazania odpadu zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14.02.2006 r. Dz.U.  nr 30, poz. 213).  

10. Karta przekazania odpadów sporządzana będzie, co miesiąc przez Zamawiającego 
w trzech egzemplarzach. Po podpisaniu przez Zamawiającego, Wykonawcę ( i ewentualnie 
transportującego) dwa egzemplarze karty Zamawiający przekazuje Wykonawcy w terminie do 3 
dnia następnego miesiąca. Wykonawca załącza do wystawianej za wykonaną usługę faktury 
kopię karty przekazania odpadów. 

11. Ilość odpadów odebranych transportem kolejowym, będzie określana na podstawie ilości 
wywiezionych wagonów oraz ich średniego tonaŜu, który zostanie ustalony pomiędzy stronami 
podczas komisyjnego waŜenia potwierdzonego protokołem. Do chwili powołania komisji strony 
przyjmują średni tonaŜ wagonu typu 418 V wynoszący 40,33 ton odpadów mułowych z ZG 
JANINA oraz 49,6 ton odpadów popłuczkowych z ZG SOBIESKI, a przy wagonach typu 904V 
średni tonaŜ 80 t/wagon odpadów popłuczkowych z ZG SOBIESKI. 

12. Ilość wywiezionych odpadów transportem samochodowym, będzie określana na podstawie 
ilości kursów samochodów pomnoŜonych przez ich średni tonaŜ. Średni tonaŜ samochodu 
zostanie policzony na podstawie waŜeń wykonywanych jeden raz dziennie dla kaŜdego 
samochodu (suma tonaŜów samochodu w poszczególnych dniach odbioru, podzielona przez 
ilość dni, w których realizowany był wywóz).  

13. Fakturę naleŜy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty 
wykonania usługi w miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

14. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 

15. NaleŜności płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

16. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
17. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na rzecz osoby 

trzeciej bez zgody Zamawiającego. 
18. W okresie trwania umowy będzie obowiązywać Formuła cenowa określona w załączniku nr 1 

do umowy.  
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§ 4 
KARY UMOWNE  

 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług. 
2. Wszelkie zastrzeŜenia dotyczące jakości wykonywanych robót zgłaszane będą przez 

uŜytkowników wyznaczonemu przez Wykonawcę koordynatorowi. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w odbiorze odpadów - w 

wysokości 0,1 % miesięcznej wartości umowy za kaŜdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niŜ 
10% wartości umowy z tego okresu. Kara umowna za zwłokę obliczana będzie od miesięcznej 
wartości wynagrodzenia za usługi, za miesiąc poprzedzający  miesiąc, w którym nastąpiła 
zwłoka. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu aktualnej polisy 
OC, zezwolenia lub koncesji – w wysokości 0,01 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2 
umowy, za kaŜdy dzień zwłoki. 

5. W przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy, strona ponosząca 
odpowiedzialność za przyczyny odstąpienia zapłaci karę umowną w wysokości 10 % łącznej 
nieprzekraczalnej wartości netto umowy określonej w § 3 pkt 2. 

6. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
 

§ 5 
ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca do dnia podpisania umowy wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

w wysokości 2 % ceny brutto oferty, tj. …………. zł. (słownie: …………) w formie  
..................... 

2. Zabezpieczenie wniesione Zamawiający będzie przechowywał, a następnie zwróci zgodnie z 
postanowieniami art.148 ust.5 oraz art.151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 6 
SIŁA WYśSZA 

 
1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione tylko  

w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezaleŜnych od woli Stron, 
którym Strona nie mogła zapobiec przy naleŜytej staranności (siła wyŜsza) i które 
nastąpiły po zawarciu niniejszej umowy, uniemoŜliwiając jej wykonanie w całości lub jej 
części, takie jak nieprzewidziane zmiany warunków górniczych, , poŜary, powodzie, trzęsienia 
ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz państwowych.  

2. Siłą wyŜszą nie jest w szczególności brak siły roboczej, materiałów, środków transportu. 
3. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyŜszą Strony są zobowiązane niezwłocznie 

się powiadomić. 
 

§ 7 
TERMIN REALIZACJI UMOWY  

 
1. Termin realizacji umowy: od dnia …………. do dnia …………... 
2. Umowa ulega rozwiązaniu wraz z upływem terminu, na jaki została zawarta lub  

w przypadku osiągnięcia nieprzekraczalnej wartości umowy określonej w § 3 pkt 2.  
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§ 8 

POUFNOŚĆ 
 

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, 
dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją 
niniejszej umowy.  

2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 
wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących 
informację publiczną. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej waŜności, muszą być sporządzone w 

formie pisemnej w postaci aneksu do umowy. 
4. Strony dopuszczają moŜliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeŜeniem art.144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla 

kaŜdej ze Stron. 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 – Formuła Cenowa 
Załącznik nr 2– decyzja ………… 
 

ZAMAWIAJĄCY:              WYKONAWCA:  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uwaga 

w przypadku zawierania umów cząstkowych dla poszczególnych zakładów zostaną wprowadzone 
zmiany niniejszej umowy polegające na: 

- w § 2 zostanie pozostawiony pkt 9 lub 10 w zaleŜności od zakresu umowy (odbiór z 
ZG JANINA lub ZG SOBIESKI), 

- § 2 pkt 8 zostanie pozostawiona ilość magazynowanych odpadów stosowna do zakładu dla 
którego jest podpisywana umowa, w  pkt 15 odpowiedni koordynator  a w § 3 pkt 7 stosowny 
tonaŜ wagonów. 

- § 3 pkt 1 i pkt 2 oraz § 5 pkt 1 zostaną zmodyfikowane stosownie do zakresu rzeczowego (ceny 
dla poszczególnych zakładów, wartość umowy, wysokość zabezpieczenia uzaleŜniona od 
wartości umowy ). 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 
 

FORMUŁA CENOWA 
 

1. Strony umowy dopuszczają moŜliwość waloryzacji umownych cen jednostkowych wg 
następujących wzorów: 

 
 
 

 
Czgs = [Xis*Cp)*Wi] + [Xwons*Cp)*Won] 

 
 
 

 
Czgj = [Xij*Cp)*Wi] + [Xwonj*Cp)*Won]  

 
gdzie: 
Czgj - cena na dany rok dla ZG JANINA [zł/t] 
Czgs - cena na dany rok dla ZG SOBIESKI [zł/t] 
Cp - poprzednia cena obowiązująca dla danego zakładu [zł/t] 
Wi  - wskaźnik uzaleŜniony od inflacji 
Won - wskaźnik zmian cen oleju napędowego liczony za okres jednego roku wg cennika PKN Orlen- 

Olej napędowy EKODIESEL 
Xis - wartość zostanie wpisana zgodnie z oświadczeniem złoŜonym przez Wykonawcę określonym w 

punkcie IV. 6 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ dla ZG SOBIESKI. 
Wartość Xis zostanie obliczona według formuły:  
(100-Upwons)/100 

Xwons - wartość zostanie wpisana zgodnie z oświadczeniem złoŜonym przez Wykonawcę określonym w 
punkcie IV. 6 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ dla ZG SOBIESKI. 
Wartość Xwons zostanie obliczona według formuły: Upwons/100 

Xij  - wartość zostanie wpisana zgodnie z oświadczeniem złoŜonym przez Wykonawcę określonym w 
punkcie IV. 6 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ dla ZG JANINA 
Wartość Xij zostanie obliczona według formuły:  
(100-Upwonj)/100 

Xwons - wartość zostanie wpisana zgodnie z oświadczeniem złoŜonym przez Wykonawcę określonym w 
punkcie IV. 6 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ dla ZG JANINA. 
Wartość Xwonj zostanie obliczona według formuły: Upwonj/100 

2. Wskaźnik uzaleŜniony od inflacji (Wi) policzony zostanie wg wzoru: 
Wi = (100+X*0,85)/100 
Gdzie: 
X- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Główny Urząd 
Statystyczny za poprzedni rok (przy podstawie rok poprzedni = 100) podany w procentach. 
3. Wartość wskaźnika zmian cen oleju napędowego zostanie obliczona w pierwszej waloryzacji 
jako iloraz średniomiesięcznej ceny w okresie od podpisania umowy do dnia waloryzacji w 
stosunku do ceny oleju z dnia ……… (rozpoczęcia realizacji umowy) 

4. Wartość wskaźnika zmiany cen oleju napędowego zostanie obliczona w kolejnych waloryzacjach 
jako iloraz średniomiesięcznej ceny w okresie od waloryzacji do średniomiesięcznej ceny za 
poprzedni okres rozliczeniowy (średniomiesięczna cena zostanie policzona z cen 
obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca). 
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5. Pierwsza waloryzacja będzie uzgodniona do końca lutego 2009 roku- z mocą obowiązywania od 
dnia 01.02.2008, kolejne waloryzacje uzgadniane będą do końca lutego kolejnego roku- z mocą 
obowiązywania od 01 lutego danego roku..  

6. W przypadku, gdy wskaźnik inflacji (Wi) będzie większy od wskaźnika cen oleju napędowego 
(Won)- całość ceny jednostkowej waloryzowana będzie o wskaźnik inflacji (Wi) 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:              WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
(wzór) 

 
………………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
……………………, dnia……………… 

              (miejscowość) 
 
 

OŚWIADCZENIA    WYKONAWCY 
 

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie 
odpadów technologicznych pochodzących z zakładów górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa nr 01/2008/EZP/MZ 

 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, Ŝe: 

a) - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
 jeŜeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, 
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
 zamówienia. 

 
2. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tj.: 
a) ust. 1 pkt 1-2: 

−  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody 
niewykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została  
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania; 

−  w stosunku do nas  nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości; 
b) ust.2 pkt. 1-2: 

−  nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty 
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;  

−  nie złoŜyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania.  

 
3. Oświadczamy, Ŝe: 

a)  będziemy posiadać przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC na wartość sumy 
gwarancyjnej minimum …………….. zł; 

b)  dostarczymy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed podpisaniem umowy, 
najpóźniej w dniu podpisywania umowy – pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od 
zawarcia umowy; 

c)  ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej 
polisy  pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych.  

 
 

……..……….……………….…………………………….. 
                                                                          (podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 


