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DZIAŁ I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Rozdział 1 - Przedmiot regulacji. Definicje 

 

§ 1 

 

Niniejszy dokument (dalej „Zasady”) reguluje tok postępowania przy wyborze 

Wykonawców oraz rzecz KGHM.  

 

§ 2 

Definicje i skróty: 

1.1. OZ –  Obszar odpowiedzialny za procesy zakupowe w Centrali KGHM 

Polska Miedź S.A. 

1.2. Członek Zarządu / Zarząd – Członek Zarządu / Zarząd KGHM Polska 

Miedź S.A. 

1.3. Centrala – Centrala spółki KGHM Polska Miedź S.A. 

1.4. Departament ZZ  – departament w Centrali KGHM Polska Miedź S.A 

właściwy do spraw zakupów. 

1.5. Departament ZW – departament w Centrali KGHM Polska Miedź S.A 

właściwy do spraw administrowania Systemem Zakupowym, w tym 

pełnienia funkcji Zarządzającego Bazą Dostawców. 

1.6. Dyrektor Naczelny OZ – Dyrektor Naczelny w Centrali KGHM Polska 

Miedź S.A. właściwy ds. zakupów. 

1.7. Forma pisemna – należy przez to rozumieć formę pisemną  

w rozumieniu art. 78 Kodeksu cywilnego. 

1.8. Grupa Kapitałowa KGHM – KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie  wraz ze 

spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi. 

1.9. KGHM – KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie (NIP:692-000-00-13). 

1.10. Oddział – wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności 

gospodarczej KGHM Polska Miedź S.A., która posiada wydzielone środki 

trwałe i obrotowe, dostosowane do rodzaju i wielkości określonych dla niej 

zadań gospodarczych. 

1.11. Podmiot powiązany - podmiot, w którym Wykonawca lub członek organu 

Wykonawcy albo jego małżonek, wstępy lub zstępny bezpośrednio lub 

pośrednio bierze udział w zarządzaniu, kontroli lub posiada udział 

w kapitale tego podmiotu. 
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1.12. Podwykonawca – podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę, której 

przedmiotem są Dostawy, Usługi lub Roboty, stanowiące część 

Zamówienia. Przepisy dotyczące Podwykonawcy stosuje się również do 

dalszych podwykonawców. 

1.13. Projekt zakupowy – przygotowywany i prowadzony przez Zamawiającego 

proces mający na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty zakupów, 

dostaw, usług lub robót. 

1.14. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

1.15. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

Zamówienia, która złożyła ofertę lub która zawarła umowę w sprawie 

Zamówienia. 

1.16. Zamawiający – Oddział KGHM (w tym Centrala) lub Spółka GK, która 

wykonuje czynności związane z zainicjowaniem procesu 

i koordynowaniem Projektu zakupowego. 

1.17. Zamówienie – zakres robót Dostaw, Usług lub Robót określony przez 

Zamawiającego, stanowiący podstawę wszczęcia Projektu zakupowego. 

1.18. Zasady Wyboru Wykonawców – dokument „Zasady wyboru 

wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów w Grupie Kapitałowej 

KGHM Polska Miedź S.A.”, stanowiący o kryteriach doboru Wykonawców. 

 

 

Rozdział 2 - Zasady zaciągania zobowiązań 

§ 3 

 

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 

Zamówienia w sposób zapewniający zachowanie konkurencji rynkowej, 

poszanowanie dobrych obyczajów oraz równe traktowanie Wykonawców.  

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem Projektu 

zakupowego wykonują osoby, które mają obowiązek zapewnić bezstronność  

i obiektywizm. 
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§ 4 

 

Projekt zakupowy nie jest jawny, z wyłączeniem treści ogłoszenia, warunków 

udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

 

§ 5 

 

1. Projekty zakupowe prowadzone są w trybach określonych w niniejszym 

dokumencie.  

2. Każdy Projekt zakupowy może być uzupełniony etapem uzgodnień 

technicznych oraz musi być uzupełniony etapem negocjacji. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

jako dogrywki.  

 

§ 6 

 

Za przygotowanie, przeprowadzenie i zakończenie Projektu zakupowego 

zmierzającego do zaciągnięcia zobowiązania odpowiada Zamawiający. 

 

§ 7 

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się przy użyciu narzędzi 

informatycznych, określanych przez Dyrektora Naczelnego OZ. 

 

Rozdział 3 - Podstawowe Prawa i Obowiązki 

§ 8 

 

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień, 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 
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3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie Zamówienia, 

4) Nie są w sporze sądowym z jakimkolwiek podmiotem z Grupy 

Kapitałowej KGHM oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie z którego 

wynika, że podmiotowi z Grupy Kapitałowej KGHM przysługują roszczenia 

odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy, 

5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na 

podstawie § 10 niniejszych Zasad, 

6) Zaakceptują „Kartę Wykonawcy”, 

7) Nie pochodzą z państwa objętego embargo bądź sankcjami 

międzynarodowymi. 

2. Zamawiający nie może określać warunków udziału w Projekcie zakupowym 

w sposób, który mógłby utrudniać rozstrzygnięcie Projektu zakupowego na 

zasadach uczciwej konkurencji.  

 

§ 9 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia zmierzającego 

do zaciągnięcia zobowiązania, ustanawiając pełnomocnika do ich reprezentowania 

oraz załączają umowę regulującą ich współpracę w ramach konsorcjum. 

 

§ 10 

 

1. Z Projektu zakupowego zostają wykluczeni następujący Wykonawcy: 

1) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe popełnione w związku z Projektem  

zakupowym, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 

2) Spółki osobowe, których wspólnika prawomocnie skazano za jedno, lub 

kilka przestępstw lub przestępstw skarbowych wymienionych w pkt. 1; 

3) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw 

skarbowych wymienionych w pkt. 1; 
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4) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd wydał orzeczenie stwierdzające 

odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

5) Podmioty które złożyły ofertę lub wniosek niezgodnie z zasadą 

reprezentacji obowiązującą w przedsiębiorstwie Wykonawcy; 

6) Podmioty, które dopuściły się powierzenia pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

7) Podmioty, które w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa wprowadziły Zamawiającego w błąd wykazując, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w Projekcie 

zakupowym, lub które zataiły te informacje lub nie są w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

8) Podmioty, które w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawiły 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Projekcie 

zakupowym; 

9) Podmioty, które bezprawnie wpływały lub próbowały wpłynąć na 

czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać 

mu przewagę w Projekcie zakupowym; 

10) Podmioty, które brały udział w przygotowaniu Projektu zakupowego lub 

których pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 

usług, brał udział w przygotowaniu takiego Projektu zakupowego, chyba 

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Projekcie 

zakupowym; 

11) Podmioty, które z innymi Wykonawcami zawarły porozumienie mające na 

celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w Projekcie 

zakupowym, co Zamawiający jest w stanie wykazać; 

12) Podmioty, które złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

Projektu zakupowego; 

13) W przypadku, gdy członek organu Wykonawcy, wspólnik lub Wykonawca 

będący osobą fizyczną został skazany za przestępstwa określone w 

rozdziałach: XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXIV, 

XXXV, XXXVI, XXXVII Kodeksu karnego, przestępstwa skarbowe lub gdy w 
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trwającym postępowaniu przedstawiono mu zarzuty lub zastosowano 

środek zabezpieczający;  

14) W przypadku, gdy osoba określona w pkt. 13) powyżej u Wykonawcy: 

a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na 

zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako 

zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, lub 

b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości 

członków zarządu wykonawcy, także na podstawie porozumień 

z innymi osobami, lub 

c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości 

członków rady nadzorczej Wykonawcy, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, lub 

d) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce 

Wykonawcy, lub a także, gdy: 

e) członkowie zarządu tej osoby stanowią więcej niż połowę członków 

zarządu Wykonawcy, lub 

f) została zawarta między tą osobą a Wykonawcą  umowa przewidująca 

zarządzanie przedsiębiorstwem Wykonawcy lub przekazywanie przez 

niego zysku. 

2. Z Projektu zakupowego Zamawiający może wykluczyć: 

1) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono 

upadłość; 

2) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Projektu 

zakupowego nie wykonali zobowiązania wobec jakiegokolwiek podmiotu 

Grupy Kapitałowej KGHM bądź wykonali je nienależycie; 

3) Wykonawców bezpośrednio lub pośrednio powiązanych kapitałowo i/lub 

osobowo z Wykonawcą, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem 

Projektu zakupowego zostali wykluczeni z Projektów zakupowych 

prowadzonych przez Zamawiającego; 

4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy 

uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 
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5) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w Projekcie 

zakupowym, o których mowa w § 8, z zastrzeżeniem § 12; 

6) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium lub wadium zostało nienależycie 

wniesione, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, jeżeli 

Zamawiający określił wymóg ustanowienia wadium, lub nie zgodzili się na 

przedłużenie okresu związania ofertą; 

7) Wykonawców co do których Dyrektor Naczelny Pionu Bezpieczeństwa  

i Przeciwdziałania Stratom wydał negatywną rekomendację.  

3. Do czasu przeprowadzenia działań wyjaśniających prowadzonych przez 

Departament Bezpieczeństwa Dyrektor Naczelny OZ ma prawo do 

zawieszenia uczestnictwa Wykonawcy w udziale w postępowaniach 

przetargowych organizowanych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska 

Miedź S.A. na czas do 3 miesięcy.  Zawieszenie udziału Wykonawcy w 

postępowaniach przetargowych wymaga stosownego uzasadnienia.   

 

 

 

§ 11 

 

1. W Projekcie zakupowym Zamawiający może wymagać od Wykonawców 

oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Projektu 

zakupowego i potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w Projekcie zakupowym. 

2. W ogłoszeniu o Zamówieniu lub SIWZ należy wskazać oświadczenia lub 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w Projekcie zakupowym oraz innych wymagań 

określonych przez Zamawiającego. 

3. Oświadczenia Wykonawca przedstawia w oryginałach a dokumenty 

w oryginałach lub poświadczonych przez upoważnione osoby kopiach 

(odpisach). Pełnomocnictwa należy przedstawiać w oryginale. Radcy prawni 

lub adwokaci mogą potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie (odpisy) 

pełnomocnictw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może określić inny sposób 

przedstawienia dokumentów. 

4. W przypadku Wykonawców zarejestrowanych w Bazie Wykonawców, 

składanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 nie jest obowiązkowe, pod 

warunkiem, że dokumenty te zostały uprzednio przesłane do Zamawiającego 
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(przy rejestracji w Bazie), są aktualne, a Wykonawca zaznaczy ten fakt  

w swojej ofercie. 

5. Dla Wykonawców z Grupy Kapitałowej KGHM, instytucji państwowych  

i wyższych uczelni państwowych dopuszcza się rezygnację  

z dokumentów rejestrowo – finansowych. 

 

 

§ 12 

 

1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie 

złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w Projekcie zakupowym lub którzy złożyli dokumenty zawierające 

błędy, albo złożyli dokumenty lub oświadczenia w nieodpowiedniej formie, 

do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 

uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie Projektu zakupowego.  

2. Zamawiający może wezwać Wykonawców, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

wszelkich przedstawionych w Projekcie zakupowym oświadczeń lub 

dokumentów oraz treści oferty. 

 

§ 13 

 

W Projektach zakupowych oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego drogą 

elektroniczną (poprzez stronę internetową Zamawiającego), w szczególnych 

przypadkach pisemnie, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 3 każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów. 

 

§ 14 

 

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić składanie ofert w formie 

elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, w takiej sytuacji Zamawiający 

jest zobowiązany do ustalenia obowiązku przysłania ofert zabezpieczonych 

hasłem, wskazania jednego terminu złożenia ofert, jednego terminu przysłania 

hasła oraz terminu ich otwarcia, co musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w 

SIWZ i ogłoszeniu. 
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2. Sposób szyfrowania ofert oraz przesyłania haseł musi gwarantować 

nienaruszalność oferty od czasu jej złożenia do jej otwarcia przez Kupca 

w wyznaczonym terminie. 

 

 

 

 

Rozdział 4 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

 

§ 15 

 

1. SIWZ zawiera między innymi informacje dotyczące przedmiotu Zamówienia, 

wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji Zamówienia, warunki, które 

powinien spełnić Wykonawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się 

w ofercie oraz kryteria oceny ofert.  

2. Zamawiający może ustanowić w SIWZ obowiązek wniesienia wadium lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

§ 16 

 

1. SIWZ zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego i jest dostępny 

dla Wykonawców zaproszonych do udziału w Projekcie zakupowym. 

2. W przypadku zamieszczenia SIWZ również poza stroną internetową 

Zamawiającego Wykonawca jest o tym dodatkowo informowany. 

3. Jeżeli SIWZ zawiera dokumentację projektową Zamawiający może zażądać, by 

Wykonawca odebrał ją w miejscu wskazanym w SIWZ (po spełnieniu 

określonych warunków, które Zamawiający zamieścił w treści SIWZ lub 

ogłoszeniu).  

 

§ 17 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający w terminie ustalonym w SIWZ udziela odpowiedzi.  
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2. Wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia treści SIWZ umieszcza się na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

3. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza na 

stronie internetowej. 

 

 

 

 

 

DZIAŁ II. WYBÓR OFERTY 

Rozdział 1 - Postępowanie w sprawie wyboru oferty 

§ 18 

 

1. Wykonawca może złożyć w jednym Projekcie zakupowym dla jednego 

przedmiotu Zamówienia tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem § 19.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 

§ 19 

 

Jeżeli odpowiada to naturze zobowiązania, SIWZ może dopuścić możliwość 

złożenia oferty wariantowej oraz dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej na 

jedną lub więcej części. 

 

 

§ 20 

 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić  

lub wycofać ofertę. 

2. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ. 

 

§ 21 

 

1. Otwarcie ofert nie jest jawne. 

2. Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.  
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§ 22 

 

Zamawiający poprawia w tekście oferty, jeżeli została złożona w Formie pisemnej, 

oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, który złożył ofertę. 

 

 

 

§ 23 

 

1. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli: 

1) Została złożona z naruszeniem postanowień Kodeksu cywilnego lub 

Kodeksu spółek handlowych albo innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa regulujących zasady reprezentacji podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą; 

2) Została złożona z naruszeniem zasad lub warunków udziału  

w Projekcie zakupowym; 

3) Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ; 

4) Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca prowadzi  

z jakimkolwiek podmiotem w Grupie Kapitałowej KGHM spór przed sądem lub 

arbitrażem w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do 

Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz ww. podmiotów. 

 

 

 

§ 24 

 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w SIWZ. 

2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się 

do przedmiotu Zamówienia. Wyżej wymienione kryteria odnoszące się do 

przedmiotu Zamówienia muszą być policzalne arytmetycznie. W przypadku 

zamówień dotyczących usług doradczych, edukacyjno-szkoleniowych itp., 

dopuszcza się stosowanie kryteriów podmiotowych. 
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3. Zamawiający, o ile jest to możliwe, ocenia oferty poprzez analizę TCO (ang. 

Total Cost of Ownership) - Całkowity Koszt Posiadania.  

4. Kolejne oferty składane w kolejnych fazach Projektu zakupowego nie mogą 

być mniej korzystne dla Zamawiającego.  

 

 

 

§ 25 

 

Aukcja elektroniczna może stanowić część Projektu zakupowego (dogrywkę), 

w której Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), 

podlegające automatycznej klasyfikacji na zasadach określonych w Regulaminie 

aukcji elektronicznej stanowiącym załącznik do niniejszych Zasad. Parametrem 

wyjściowym w aukcji elektronicznej jest cena i wartość punktowa innych 

przyjętych w SIWZ kryteriów.  

 

 

 

Rozdział 2 - Zakończenie postępowania w sprawie wyboru oferty 

 

 

§ 26 

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana do realizacji o wyborze jego oferty. 

Pozostałym oferentom, których oferty nie wybrano wysyłane są podziękowania za 

udział w Projekcie zakupowym.  

 

§ 27 

 

1. Zamawiający może Projekt zakupowy unieważnić lub zakończyć brakiem 

wyboru w całości lub części, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.  

2. O unieważnieniu lub zakończeniu brakiem wyboru w Projekcie zakupowym 

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców. 
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DZIAŁ III. PRZEPISY SZCZEGÓLNE 

Rozdział 1 - Umowy w sprawach Zamówień 

§ 28 

 

1. Zakończeniem Projektu zakupowego jest zawarcie umowy z wybranym 

Wykonawcą zgodnie z procedurą zawierania umów obowiązującą  

u Zamawiającego. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

3. Za moment zawarcia umowy uważa się dzień faktycznego obustronnego jej 

podpisania. 

4. Od momentu przekazania stronie egzemplarza umowy, jej podpisanie 

powinno nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych. 

5. W przypadku przekroczenia terminu o którym mowa jest powyżej Dyrektor 

Naczelny OZ może zdecydować o wpisaniu firmy na Listę Wykluczonych 

Wykonawców na okres 36 miesięcy. 

 

§ 29 

 

1. Zakres świadczeń Wykonawcy określony w umowie powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy będącą podstawą dokonania wyboru. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu 

spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty 

lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca i Zamawiający 

wyrazi na takie zmiany zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie 

mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były 

oceniane w toku Projektu zakupowego. 

 

§ 30 

 

1. Zamawiający może zawrzeć z Wykonawcą Umowę ramową. 
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2. Umowę ramową zawiera się z jednym lub wieloma Wykonawcami  na okres 

nie dłuższy niż 3 lata, z tym, że ze względu na przedmiot Zamówienia lub 

szczególny interes Zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres 

dłuższy lub na czas nieoznaczony. 

3. W Umowie ramowej określa się zasady ustalania oraz maksymalną wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Zamówienia złożonego 

w wykonaniu Umowy ramowej. 

4. Umowa ramowa pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy 

pisemnej. 

5. Dopuszcza się zawieranie Umów ramowych otwartych na następujących 

warunkach: w celu przystąpienia nowego Wykonawcy do zawartej Umowy 

ramowej otwartej, Wykonawca zgłasza pisemnie wolę przystąpienia do 

Umowy, a Zamawiający udostępnia zainteresowanemu Wykonawcy 

Dokumentację przetargową, stanowiącą podstawę do składania ofert w 

Projekcie zakupowym, którego celem było zawarcie Umowy ramowej, celem 

złożenia przez niego oferty. 

 

§ 31 

 

1. W przypadku, gdy zawarto Umowę ramową z więcej niż jednym Wykonawcą, 

wybór najkorzystniejszej oferty w Projekcie wykonawczym, dokonywany jest 

zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie ramowej.   

2. Umowa ramowa z Wykonawcą, który trzykrotnie nie przystąpił do Projektu 

wykonawczego może zostać rozwiązana. 

 

 

Rozdział 2 - Baza Wykonawców 

§ 32 

 

1. Zamawiający prowadzi Bazę wykonawców w podziale na kategorie 

asortymentowe (branże, towary), którą tworzą dane Wykonawców 

zainteresowanych nawiązaniem współpracy z podmiotami Grupy Kapitałowej 

KGHM Polska Miedź S.A. (poprzez samodzielną rejestrację). 

2. Wykonawcy zobowiązani są do rzetelnego wybierania kategorii 

asortymentowych oraz aktualizacji swoich danych, w tym adresów e-mail, na 

które będą wysyłane zawiadomienia dotyczące Projektów zakupowych. 
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3. Przedsiębiorcy, którzy przy rejestracji złożyli dokumenty i oświadczenia zgodne 

z wymaganiami Zamawiającego, nie są zobowiązani do ponownego ich 

składania wraz z ofertą, jeżeli dane w nich zawarte nie uległy zmianie, 

a informacja o tych faktach zostanie zamieszczona w składanej ofercie.  

 

 

 

DZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 33 

 

1. W przypadku konieczności zaciągnięcia zobowiązania, zgodnie z interesem 

KGHM Dyrektor Naczelny OZ  może odstąpić od stosowania niniejszych Zasad 

lub przyjąć inne tryby niż wskazane w treści niniejszych Zasad.   

2. W sprawach dotyczących wyjaśnienia postanowień niniejszych Zasad decyzję 

podejmuje Dyrektor Naczelny OZ. 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Regulamin aukcji organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A.  

 


