
SPECYFIKACJA PRZETARGOWA (dalej SP) 

I. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Hutnicza 5-9, 

 tel.: +48 32 736 50 00, fax: +48 32 736 50 01, NIP: 626-000-56-41, REGON: 272429761, KRS: 0000057345 

Osoba do kontaktu: Krzysztof Żak, kzak@jswpbsz.pl 

II. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu kombajnu chodnikowego AM 75”. Szczegółowy opis 
przedmiotu niniejszego zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SP.  

III. Informacje podstawowe: 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Oferentami odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. Natomiast ofertę przetargową wraz z załącznikami sporządza się w postaci 
papierowej i składa się wg wymagań opisanych w dalszej części SP. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zadania. Składana oferta winna 
obejmować cały zakres rzeczowy zamówienia.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców  

i wymaga wskazania przez Oferenta w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

5. Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Oferent. 

IV. Termin realizacji zamówienia i gwarancja.  

1. Wymagany okres realizacji zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SP. 
2. Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania końcowego  protokołu odbiory robót,  

 uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na podstawie udzielonych odpowiedzi.  

V. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą: 

1. Formularza ofertowego wg wzoru – Załącznik nr 1 do . 
2. Odpis KRS. 
3. Aktualnego zaświadczenia z ZUS i US. 
4. Oświadczenia – akceptacja zakresu rzeczowego określonego w Załączniku nr 2 do SP 
5. Oświadczenia – akceptacja zapisów umownych określonych w Załączniku nr 3 do SP, 
6. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu statutu Mikroprzedsiębiorcy, Małego Przedsiębiorcy, Średniego 

Przedsiębiorcy lub Dużego Przedsiębiorcy  
7. Polisy OC Oferenta.  
8. Referencji, które potwierdzą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją remontu lub modernizacji 
kombajnu chodnikowego typu AM-75 o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł – w tym 
referencji, o ile Oferent posiada, otrzymanych z JSW S.A.  

9. Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 
 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferenta może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SP, pod rygorem odrzucenia oferty. 
3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego. 
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym. 
5. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w przetargu w imieniu Oferenta musi być dołączone 

do oferty lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów. 

VII. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji 

bezpośrednich. 

1. Zamawiający przeprowadzi negocjacje bezpośrednie z oferentami po zapoznaniu się ofertami.  
O terminie negocjacji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 

2. Negocjowana będzie Ceną zamówienia, to jest łączna wartość netto zamówienia wynikająca ze złożonej 
oferty cenowej. 



VIII. Kryteria oceny oferty: 

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Oferenta, który zaoferuje najniższą cenę realizacji 
zamówienia.  

IX. Warunki umowy. 

1. Projekt umowy stanowi  Załączniku nr 3 do Specyfikacji Przetargowej. 
2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.  
3. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Oferent wyrazi zgodę na zawarcie 

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

X. Termin związania ofertą. 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

XI. Termin składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego do  
09.09.2022 r. – godz. 10:00. Na opakowaniu należy umieścić pełną nazwę i adres Oferenta, temat 
zamówienia oraz napis: Nie otwierać przed dniem 09.09.2022 r. godzina 10:00. 

2. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Oferentowi bez otwierania. 

XII. Otwarcie ofert i termin negocjacji.  

1. Otwarcie ofert nie jest jawne. Oferenci zostaną powiadomieni mailowo o złożonych ofertach, na adres 
wskazany w Formularzu Ofertowym.   

2. Negocjacje z Oferentami rozpoczną się w terminie późniejszym, po sprawdzeniu ofert. O terminie negocjacji 
Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 

3. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający przeprowadzi ostateczne ustalenia z Oferentem, który złożył 
najniższą ofertę podczas negocjacji. 

XIII. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli 

złożona przez Oferenta kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty na każdym etapie jego 

trwania. 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 3 – Projekt Umowy. 


