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I. INFORMACJE OGÓLNE: 

 

1. Zamawiający: 

KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 7, 59-101 Polkowice  

zarejestrowana pod nr KRS 0000554137 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest 

dokumentacja spółki 

REGON: 390058661, NIP 692-000-00-65 

 

2. Organizator postępowania: Wydział Postępowań Przetargowych w KGHM ZANAM S.A.  

z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 7 

3. Prowadzący postępowanie (Kupiec):  

Imię i Nazwisko:  

Agnieszka Fuczko 

KGHM ZANAM S.A. 

 

Wydział Postępowań Przetargowych  

tel.: (76) 74 68 447 

e-mail: agnieszka.fuczko@kghmzanam.com 

w dniach roboczych w godz. od 700 do 1500 

 

4. Oznaczenie postępowania:  

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwana dalej SIWZ) oznaczona jest znakiem: SR1002525586 

 

5. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z „Zasadami wyboru wykonawców robót  

i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz Grupy Kapitałowej 

KGHM Polska Miedź S.A.” 

Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz 

Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 2 do SIWZ.   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa połączeń tulejowo-sworzniowych. 

2. Wykonanie i dostawa na podstawie przekazanej dokumentacji. 

3. Zakres zamówienia obejmuje, szczegółowy zakres rzeczowy stanowiący załącznik nr 1 do 

umowy. 

4. Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są  

w Projekcie umowy wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik nr 3 - do SIWZ.   
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5. Dokumentacja niezbędna do realizacji zadania, dostępna będzie dla Wykonawców, po 

wcześniejszej konsultacji telefonicznej i dostarczeniu wypełnionego Załącznika nr 6 do 

SIWZ.  

6. Oświadczenie o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ należy 

przesłać drogą elektroniczną w systemie zakupowym. 

7. Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy (do skanu należy dołączyć dokument potwierdzający ww. 

upoważnienie – KRS, pełnomocnictwo itp.) 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

10. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których 

mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ. 

2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak  

zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 

c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których 

otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości 

zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

e) zaświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT, wydanego na 

podstawie art.306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz art. 96 
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ust. 13 ustawy z dnia 11 czerwca 2004r. o podatku od towarów i usług, wystawionego 

przez właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

f) sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat  

za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku 

przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia firmy z udziału w postępowaniu 
przetargowym w przypadku negatywnej oceny ryzyka kredytowego. 

g) Załącznik nr 1 do SIWZ tj. Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy 

składa ofertę  

h) Załącznik nr 4 do SIWZ tj. Oświadczenie Wykonawcy dot. przetwarzania danych, 

i) Załącznik nr 5 do SIWZ tj. Karta Wykonawcy, 

j) Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o zachowaniu poufności, 

3. Dokumenty wymagane w oryginale należy przesłać na adres podany w pkt. VI ppkt. 1 

niniejszej SIWZ:  

- Pełnomocnictwa ( Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania pełnomocnictwa  

w formie elektronicznej, warunkiem koniecznym jest podpisanie dokumentu 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 90 dni.  

 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: Zgodnie z Projektem umowy. 

2. Miejscem realizacji zamówienia jest: Zgodnie z Projektem umowy. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 

 

Oferty należy składać elektronicznie w systemie zakupowym w terminie 14 dni 

kalendarzowych od momentu publikacji w systemie SAP Ariba.  

Dokładny termin oczekiwania na oferty dostępny jest w systemie. 

Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM 

ZANAM S.A., ul. Kopalniana 7, 59-101 Polkowice, w zamkniętej kopercie oznakowanej 

następująco: Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego  

nr SR1002525586 „ Dostawa połączeń tulejowo sworzniowych” 

Skierować do Wydziału Postępowań Przetargowych, Kupiec: Agnieszka Fuczko, nie 

otwierać przed dniem składania ofert. Na kopercie należy również umieścić nazwę 

Wykonawcy.  
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1. Termin zadawania pytań: najpóźniej 4 dni przed terminem składania ofert, 

2. Termin udzielenia odpowiedzi: najpóźniej 2 dni przed terminem składania ofert. 

VII. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY ORAZ KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 

TYCH KRYTERIÓW:  

1. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ. 

2. Dla postępowania głównego – ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę 

spełnienia warunków formalnych opisanych w SIWZ. 

3. Cena oferty w postępowaniu wykonawczym musi być kompletna, jednoznaczna i bejmować 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wymaganiami określonymi w SIWZ i wszystkich załącznikach do SIWZ. 

4. Waluta postępowania: PLN. 

5. Ocenie podlegać będzie dla postępowań wykonawcych najniższa cena dla poszczególnych 

pozycji (oferta częściowa), najkrótszy termin realizacji każdorazowo potwierdzany w ofercie  

oraz dla postępowania głównego, spełnienie warunków formalnych oferty. Jeżeli zostanie 

złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-

wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Postępowanie ramowe ma na celu wyłonienie dostawców połączeń tulejowo sworzniowych. 

Zamawiający przewiduje zawarcie umów ramowych z kilkoma oferentami, którzy spełnią 

wymogi opisane w pkt. 7. Zamawiający przewiduje przeprowadzanie postępowań 

wykonawczych (wśród wyłonionych w niniejszym postępowaniu dostawców) oraz zlecanie 

dostaw, w danym okresie, oferentowi który spełni wymogi opisane w pkt. 8. 

7. Zamawijący przy wyborze dostawców, z którymi będzie zawierana umowa ramowa będzie 

się kierował kryterium:  

a) akceptacja projektu umowy ramowej, 

8. Przy kwalifikacji oferentów w postępowaniach wykonawczych, Zamawiający będzie się 

kierował kryterium: 

a) najniższa cena dla poszczególnych pozycji postępowania wykonawczego (oferta 

częściowa) , 

b) najkrótszy termin realizacji każdorazowo potwierdzany w ofercie, 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 

A. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

B. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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  IX.  ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę  

w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego  

Załącznik nr 2 – Ogólne Warunki Zamówienia  

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy wraz z załącznikami 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych  

 w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w systemie zakupowym 

Załącznik Nr 5 – Karta Wykonawcy 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o zachowaniu poufności 


