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I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Zamawiający: 

NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń, 

zarejestrowana pod nr KRS 0000268394 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja 
Spółki, REGON: 240484673,     NIP: 646-274-69-61, 

Kapitał zakładowy/Kapitał wpłacony: 61.892.000 zł 

2. Organizator postępowania:  

Sekcja Przetargów i Umów NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu przy Placu Alfreda  
Nobla 1, 43-150 Bieruń.  

3. Prowadzący postępowanie (Kupiec):  

Imię i Nazwisko: Joanna Łosoń  
Sekcja Przetargów i Umów 
NITROERG S.A. 
Pl. A. Nobla 1, 43-150 Bieruń 
tel. kom.:  785 801 971 
e-mail: j.loson@nitroerg.pl 
w dniach roboczych w godz. 7:00 – 14:00  

4. Oznaczenie postępowania:  

Ogłoszenie w SAP ARIBA w sprawie postępowania, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) oznaczona jest znakiem:  
Doc1226321132 

5. Udzielenie zamówienia: 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z „Zasadami wyboru oferentów w KGHM Polska 
Miedź S.A.” (opublikowanymi na stronie: https://kghm.com/pl/przetargi/dokumenty-i-
informacje-dla-wykonawcow) 

Ogólne Warunki Zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz 
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 8 do SIWZ.   

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji powierzonego wykrojnika do 
produkcji tzw. „grzebienia mostkowego” do główek zapalczych z taśmy stalowej na rzecz 
NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń. 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o: 

a) Załącznik nr 1 do SIWZ – Minimalne wymagania,  

b) Załącznik nr 2 do SIWZ – Rysunek grzebienia, 

c) Dokumentację techniczną dot. przedmiotowego postępowania zostanie przekazana 
Oferentom po przesłaniu podpisanego i wypełnionego Oświadczenia o poufności – 
Załącznik nr 4 do SIWZ. 

Oferta musi bezwzględnie spełniać wymagania Zamawiającego określone  
w ww. Załącznikach do SIWZ. 
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Brak zgodności  złożonej oferty w odniesieniu do wymagań określonych  
w ww. Załącznikach stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty. 

3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 

a) Zamawiający wymaga, aby termin płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia wynosił 
60 dni liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i wystawienia 
prawidłowej faktury. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

9. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone zostały  
w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

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  
– Załącznik nr 9. 

2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia: 

a) podpisane i wypełnione Minimalne wymagania - Załącznik nr 1 do SIWZ ,  

b) wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności, 

c) podpisany Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu 
Wykonawcy składa ofertę w systemie zakupowym, 

d) Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych 
osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w systemie 
zakupowym, 

e) Załącznik nr 7 do SIWZ – Karta Wykonawcy, w formie skanu załączonego do systemu 
zakupowego, 

f) 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,  

g) Podpisana Oferta na własnym formularzu firmowym, która powinna zawierać całkowitą 
kwotę oferty netto, warunki płatności (przelew 60 dni) oraz termin realizacji. 

3. Sposób złożenia dokumentów do oferty: 

a) Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 należy dołączyć do oferty w systemie 
zakupowym w formie skanu wersji papierowej lub podpisane przez Wykonawcę 
kwalifikowanym(-i) podpisem(-ami) elektronicznym(-i) w formacie PAdES. 

b) Dokumenty wymagane w oryginale, tj.: 

- Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy 
składa ofertę w systemie zakupowym,  

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności 

- ewentualne Pełnomocnictwa,  o których mowa w ust. V pkt 11 Załącznika nr 10 do 
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SIWZ – Ogólne Warunki Zamówienia , 

należy przesłać w wersji papierowej na adres wskazany w ust. VI pkt 1 SIWZ lub dodać 
do systemu zakupowego w formie elektronicznej podpisanej przez Wykonawcę 
kwalifikowanym(-i) podpisem(-ami) elektronicznym(-i) w formacie PAdES, 

 
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 90 dni. 

  

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Wymagany termin realizacji całości zamówienia: nie później niż do dnia 30.12.2022 r. 
Termin ten obejmuje również czas niezbędny na przeprowadzenie czynności odbioru 
końcowego. 

2. Miejscem  realizacji zamówienia jest:  
NITROERG S.A. w Bieruniu (43-150). 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty należy składać elektronicznie do dnia 28.11.2022 r. do godz. 10:00 w systemie  
zakupowym. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na 
adres: NITROERG S.A., Plac Alfreda Nobla 1 w Bieruniu (43-150), w zamkniętej kopercie 
oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego 
pn. PR_ NITROERG_PIW_2022_11727 Modernizacja wykrojnika „grzebienia” z taśmy 
stalowej na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń – Skierować do Sekcji 
Przetargów i Umów, Kupiec: Joanna Łosoń, nie otwierać przed dniem 28.11.2022 r. 
godz. 10:00” Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy. 

W przypadku gdy Wykonawca dołączy do systemu zakupowego dokumenty w formie 
elektronicznej podpisanej przez Wykonawcę kwalifikowanym(-I) podpisem(-ami) 
elektronicznym(-i) (zgodnie z reprezentacją), nie ma wymogu przesłania ich w wersji 
papierowej. 

2. Ostateczny termin zadawania pytań: 2 dni przed terminem składania ofert. 

3. Ostateczny udzielania odpowiedzi: 1 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. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę wartości netto oferty. 

3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wymaganiami określonymi w SIWZ i wszystkich załącznikach do SIWZ. 

4. Cena powinna być podana w walucie: PLN. 

5. Ocenie podlegać będzie wartość netto 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 wewnątrzwspólnotowego 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. 
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6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy na każdym etapie 
postępowania, w przypadku stwierdzenia w toku postępowania niezgodności pomiędzy 
ofertą Wykonawcy, a treścią SIWZ wraz z załącznikami oraz korespondencją  
z Wykonawcami prowadzoną w toku postępowania, jak i w wyniku prowadzonych  
z Wykonawcami negocjacji.  

 

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. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Załącznik nr 1   –  Minimalne wymagania, 

Załącznik nr 2  – Rysunek grzebienia, 

Załącznik nr 3  – Projekt umowy, 

Załącznik nr 4  – Oświadczenie o zachowaniu poufności, 

Załącznik nr 5  – Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu  

             Wykonawcy składa ofertę w systemie zakupowym, 

Załącznik nr 6   – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania  

             danych osobowych w związku z prowadzeniem  
             postępowania przetargowego w systemie zakupowym, 

Załącznik nr 7  –   Karta Wykonawcy, 

Załącznik nr 8  – Ogólne Warunki Zamówienia. 

 

 

W przypadku, gdy postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są odmienne od postanowień 

Ogólnych Warunków Zamówienia, to nadrzędną rolę pełnią postanowienia SIWZ.  

 


