ZOWER Sp. z o.o.
44 - 207 RYBNIK ul. Podmiejska 75 email: zower@zower.pl tel/fax: +48 32 4330722-4
NIP: 642-27-79-144 Regon: 277902430 kapitał zakładowy 4.000.000 PLN
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000137539

Rybnik, 03.02.2021 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie projektu ukształtowania i
zagospodarowania terenu zwałowiska odpadów górniczych po byłej kopalni KWK „Dębieńsko”
w Czerwionce-Leszczynach
I.

Informacje ogólne dla Zainteresowanego ubiegającego się o udzielenie zamówienia

1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie postępowania
podstawowego z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim
nieregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A. , zwanej dalej „Procedurą” (oba dokumenty dostępne na stronie https://www.gkpge.pl/bip/przetargi
) , z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE , dostępnego na
stronie https://www.gkpge.pl/compliance.
II.

Zamawiający
„ZOWER” Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 75
44 – 207 Rybnik

III.

Przedmiot zamówienia
A) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu ukształtowania i zagospodarowania tereny
zwałowiska odpadów górniczych po byłej kopalni KWK „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach wraz
z uzyskaniem pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę.
Zamawiający udostępni dokumenty, będące w jego posiadaniu, które będą niezbędne do przeprowadzenia
procesu wykonania projektu
B)

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następującego zakresu prac:
- Charakterystykę terenu objętego opracowaniem.
- Wykonanie inwentaryzacji terenu związanego z przedmiotem zamówienia.
- Wykonanie map do celów projektowych wraz z informacją o przyjęciu do Państwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, z uwzględnieniem aktualnych wypisów z rejestru gruntów.
- Charakterystykę dotychczas wykonanych prac w ramach dotychczas realizowanego projektu
budowy obiektu sportowo - rekreacyjnego w Czerwionce-Leszczynach.
- Założenia projektowe do projektu nowego ukształtowania i zagospodarowania terenu uzgodnione
ze Zleceniodawcą i uwzględniające zawarte porozumienie z Gminą i Miastem Czerwionka –
Leszczyny.
- Obliczenia kubatury mas ziemnych koniecznych do dowiezienia i przemieszczenia na
przedmiotowym terenie w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.
- Dokumentację geotechniczną badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną.
- Projekt nowego ukształtowania terenu zwałowiska odpadów górniczych KWK „Dębieńsko’
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- Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej terenu (w tym właściwą jego pielęgnację), a w
szczególności sposób odwodnienia obszaru opracowania, projekt dróg technologicznych wraz z
infrastrukturą techniczną związaną funkcjonalnie.
- Opis technologii prowadzenia robót w zakresie rekultywacji technicznej i biologicznej.
- Projekt zagospodarowania terenu uwzględniający rekultywację techniczną i biologiczną wraz z
informacją dotyczącą środków technicznych jej wykonania.
- Projekt odwodnienia terenu i odprowadzania wód opadowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia
i po jego zakończeniu.
- Analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia na ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i życia ludzi
oraz wpływ na środowisko przyrodnicze terenów sąsiadujących z przedsięwzięciem.
- Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR)
- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę
zadania, uwzględnioną w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
- Uzyskania pozytywnej decyzji zatwierdzającej ten projekt i udzielającej pozwolenia na budowę
przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
C)

Uwarunkowania techniczno –organizacyjne
1. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć oraz zawierać opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia wynikające z
obowiązujących przepisów.
2. Dokumentacja projektowa powinna umożliwić użytkowanie terenów objętych rekultywacją
zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a w
szczególności z uwzględnieniem wytycznych i zaleceń wynikających z porozumienia zawartego w
dniu 22.06.2020 r. w Czerwionce-Leszczynach w celu określenia kierunków oraz zasad i
warunków prowadzenia prac związanych z kształtowaniem budowli ziemnej na terenie tzw.
„zwałów płaskich” zlokalizowanych w Czerwionce-Leszczynach, pomiędzy Gminą i Miastem
Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, reprezentowaną przez Zastępcę
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
3. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać konieczność uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących
przepisów.
4. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać konieczność uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowę.
5. Projekt powinien zapewnić minimalizację niekorzystnych dla środowiska i lokalnej społeczności
zjawisk związanych z przedsięwzięciem.
6. Projekt zagospodarowania terenu należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych.
7. Kosztorysy należy wykonać przy zastosowaniu średnich stawek roboczogodziny i narzutu dla
kwartału aktualnego na dzień opracowania kosztorysu wg Biuletynu Cen Regionalnych w
Budownictwie Sekocenbud dla województwa śląskiego.
8. Dostarczenie kompletu dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia:
- w wersji papierowej: dokumentacja projektowa budowlana oraz kosztorysowa – 4 egzemplarze
(z oryginalnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę),
- w wersji elektronicznej - niekodowanej - 2 egzemplarze (na nośniku CD lub innym wskazanym
przez Zamawiającego).

IV. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia przed datą 31.12.2021 r.
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V.

Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI.

Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków; przesłanki
wykluczenia z postepowania
1. W postępowaniu zakupowym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli:
A) nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia,
B) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
Postępowania zakupowego,
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu, które
jest zawarte w formularzu ofertowym
4. Dostawca gwarantuje brak wzrostu cen w okresie obowiązywania umowy.
5. Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.

VII.

Opis sposobu przygotowania oferty
W formularzu ofertowym należy podać:
1. Cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określając datę jego wykonania.
3. Termin płatności.

VIII.

Kryteria oceny ofert
Cena za realizację przedmiotu zamówienia = 100%

IX.

Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami
Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w formie elektronicznej za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail. Wszelkie zapytania, wnioski, dokumenty oraz inne dokumenty, w tym
ofertę należy kierować na adres e-mail: zower@zower.pl

X.

Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: zower@zower.pl w terminie 14 dni
od 03.02.2021

XI.

Termin związania ofertą
Dostawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

XII.

Informacje dotyczące oceny ofert
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Za ofertę najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przedstawia
najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
Rozstrzygnięcie do 26.02.2021
XIII.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV.

Informacje dotyczące zawarcia umowy
Umowa według wzoru załączonego do SIWZ zostanie podpisana do 31.03.2021

XV.
1.
2.
3.
4.
5.

Pozostałe postanowienia
Postępowanie objęte niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
Podmiot biorący udział w postępowaniu ponosi i pokrywa we własnym zakresie koszty przygotowania
oferty i udziału w tym postępowaniu.
Koszty wynikające z zawarcia umowy w przedmiocie określonym w pkt I niniejszego Regulaminu w tym
koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponosi i pokrywa Wykonawca.
Tekst Regulaminu dostępny jest również bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego.

XVI.

Oświadczenia
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów
Biznesowych Spółek GK PGE oraz Dobrych praktyk zakupowych. W przypadku wyboru naszej oferty
ostatecznej, zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
Oświadczmy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi przestrzegali postanowień
wyżej wymienionych dokumentów.

XVII.

Dodatkowe informacje
Załączniki:
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zachowaniu poufności
- Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Sporządził :

Zatwierdził :

Grzegorz Nowakowski
Signed by /
Podpisano przez:

Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz
Nowakowski

Krzysztof
Krakowski

Date / Data:
2021-02-02 11:47

Date / Data: 202102-02 11:58
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Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz Dubiel
Date / Data: 202102-03 12:52

FORMULARZ OFERTOWY

pieczęć Wykonawcy

OFERTA
I.

OFERTĘ składa:
Nazwa i adres Wykonawcy/ów, KRS, NIP, REGON
Wykonawca1

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (w sprawie niniejszej Oferty)
Imię i nazwisko:
Telefon:
e-mail:
III. OFERTA WYKONAWCY
1. My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy nie podlegamy wykluczeniu na podstawie rozdziału
VI pkt 2 SIWZ.
2. Oferujemy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:
„wykonanie projektu ukształtowania i zagospodarowania tereny zwałowiska odpadów górniczych
po byłej kopalni KWK „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach” za cenę:

3.

1

•

Cena netto: ……………………………………………… (słownie: ……………………………………….)
cena brutto: ………………………….………, podatek VAT: ……………………………………….

•

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia ……….…………

•

Termin płatności - ………..

Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

W przypadku konsorcjum należy wpisać wszystkich wykonawców oraz wskazać lidera.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla
Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej
zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/ dostawy/ roboty
budowlane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia.
Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania Ofert.
Oświadczamy, iż zachowamy poufność danych uzyskanych w toku postępowania zakupowego.
Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach 4,5 Oferty stanowią informacje wyłącznie do
użytku Zamawiającego.
Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”),
znajdującym się na stronie internetowej: www.gkpge.pl/bip/przetargi.
Zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło
prawa osób, których dane dotyczą,
Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać
podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,
Dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz
w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych
i przepisów RODO.
Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z
prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr
Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki :

Załącznik nr 1 – Klauzula poufności

.............................., dn. .........................
....................................................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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……………………………………..
imię i nazwisko

Rybnik, …………………………………
data

OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU
POUFNOŚCI INFORMACJI
w związku z udziałem w postepowaniu przetargowym na przeprowadzenie wyceny udziałów Spółki
Zower (KRS 0000137539), z siedzibą w Rybniku (44-207), ul. Podmiejska 75 zobowiązuje się do:
1) Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich uzyskanych informacji technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych ZOWER sp. z o.o., w tym również
zawartych w systemach i sieci informatycznej uzyskanych w trakcie wykonywania prac
niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
2) Wykorzystania informacji jedynie w celach niezbędnych do wykonania powierzonych
prac;
3) Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden współpracownik
otrzymujący
informacje
poufne,
wrażliwe
oraz
informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie ujawni
tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom
trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie;
4) Ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom lub podmiotom, którym będą one
niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie w jakim
odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zleconych prac;
5) Nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania
jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów
związanych z realizacją zleconych prac po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody.
Jednocześnie oświadczam, że znana mi jest treść przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności Kodeksu karnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i wynikające z ww. aktów prawnych zasady odpowiedzialności w przypadku
naruszenia zasad poufności*.
…………………………………………………………..
Data i podpis oświadczającego
…………………………………………………………
Podpis przyjmującego oświadczenie
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