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Rybnik,26.11.2021 r.

Zadanie nr 3
Warunki świadczenia usługi transportu kamienia
do ZOW Czerwionka-Leszczyny
Regulamin postępowania w przedmiocie udzielania zamówienia
dotyczącego transportu materiału do przerobu
I.

Informacje ogólne dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia
(dalej: Zainteresowany);

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.
2. Zamawiający:
„ZOWER” Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 75
44 – 207 Rybnik
3. Przedmiot zamówienia:
A) Transport materiału do przerobu (kamień pokopalniany) transportem drogowym z miejsca
załadunku do miejsca rozładunku, o których mowa w pkt 5 poniżej, samochodami
samowyładowczymi.
B) Dodatkowo, w razie pojawiających się potrzeb Zainteresowany zapewni na własny koszt
obsługę transportu samochodowego w miejscach załadunku, polegającą na wewnętrznym
przewozie materiału we wskazane przez obsługę zwałowisk oraz kopalń miejsca.
4. Okres realizacji zamówienia:
Realizacja przedmiotowego zamówienia planowana jest w okresie 01.01.2022r. –31.12.2022 r., po
podpisaniu umowy.
5. Miejsce załadunku oraz rozładunku towaru i czas pracy zakładu:
A. Miejsce Załadunku: Zwałowiska oraz kopalnie w promieniu do 50 km od Zakładu Zower,
Czerwionka-Leszczyny , ul. Furgoła 159
B. Miejsce Rozładunku: Zakład Odzysku Węgla ul. Furgoła 159 Czerwionka-Leszczyny na
zwałowisku kamienia kopalnianego po KWK Dębieńsko.
Załadunek oraz rozładunek towaru – całodobowo, według bieżącego zapotrzebowania
Zamawiającego.
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6. Ilości towaru do przewozu będzie określana indywidualnie w zależności zapotrzebowania
Zamawiającego. Zamawiający nie gwarantuje minimalnych ilości towaru do przewozu.
7. Zamawiający zadeklaruje miesięcznie orientacyjną ilość towaru do przewozu, w każdym
następnym miesiącu do 28 dnia poprzedniego miesiąca okresu realizacji zamówienia,
a Zainteresowany gwarantuje przewóz zadeklarowanej przez Zamawiającego ilości towaru.

8. Proponowane stawki przewozowe: :
Odległość w km
≤ 10
11-20
21-30
31-40
41-50

cena w zł/Mg

Zamawiający wymaga niezmienności stawek przez cały okres realizacji zamówienia.
Podane stawki muszą obejmować kalkulację wszystkich kosztów, związanych z realizacją zadania.
1. Warunki udziału w postępowaniu

A.

B.

C.

D.

E.
F.
G.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Zainteresowani, którzy spełniają łącznie poniższe
warunki:
Podmiot gospodarczy profesjonalnie zajmujący się działalnością transportowo-sprzętową
(np. spółka
prawa
handlowego/osoba
fizyczna
prowadząca
działalność
gospodarczą)dysponującą odpowiednim doświadczeniem i potencjałem do świadczenia usług
stanowiących przedmiot zamówienia, tzn. Zainteresowani, którzy w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, wykonali usługi analogiczne do przedmiotu
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3 mln zł;
Posiadają środki transportu drogowego w postaci samochodów samowyładowczych w ilości
minimum 20 szt. o ładowności 15-25 ton i DMC do 40 ton, o normie emisji spalin min. EURO
5, AdBlue.
Środki transportu Zainteresowanego muszą być wyposażone w lokalizatory GPS, z możliwością
monitorowanie trasy przejazdu oraz przystosowane do plombowania. System do monitoringu
Zainteresowany udostępni Zamawiającemu bezpłatnie.
W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn. Zainteresowani, którzy potwierdzą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, na wartość nie niższą
niż 500.000 zł.
Zainteresowany zaakceptuje zasady poruszania się po terenie zakładu i całego zwałowiska
oraz zasady BHP obowiązujące u Zamawiającego (do wglądu w biurze „ZOWER”);
Zainteresowany zapewni na własny koszt i ryzyko dostawę paliwa do swoich środków
transportu;
Zainteresowany złoży ofertę, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji
Zainteresowanego, w której zostaną zawarte następujące informacje:
- dokładnie określony przedmiot oferty zgodnie z warunkami zamówienia dotyczącego
dostawy materiału do przerobu, opisanego w niniejszym Regulaminie;
- proponowane stawki przewozowe, zgodnie z pkt I ppkt 8 niniejszego Regulaminu;
- termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert – od 17.12.2021r.

2. Ważenie i fakturowanie
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Fakturowanie miesięczne na podstawie ilości ustalonych przy załadunku towaru, na podstawie
wystawionych dokumentów WZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego, kontrolnego
ważenia pojazdów na terenie Zakładu „ZOWER”.
3. Warunki płatności:
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, dopuszcza możliwość wykorzystania przy
realizacji zamówienia podwykonawców.
II.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Zainteresowany winien dostarczyć w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
b) Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Zainteresowany nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzające, że Zainteresowany nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
d) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykaz wykonanych usług, w zakresie transportu
samochodami ciężarowymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł, potwierdzonych referencjami.
e) W zakresie dysponowania odpowiednimi środkami transportowymi, wykaz posiadanych
środków transportu, własnych lub użytkowanych na podstawie umów leasingowych lub umów
wynajmu w ilości min. 20 szt. o ładowności min.15 ton, dopuszczonych do poruszania się po
drogach publicznych, potwierdzonych aktualnymi badaniami technicznymi w dowodach
rejestracyjnych pojazdów. Wykaz zostanie złożony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
f) Potwierdzenie posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę
minimum 500 tys. zł np. w formie opinii bankowej.
2. Wszystkie przedkładane przez Zainteresowanych dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii, podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji.
III.

Miejsce i termin składania ofert
Ofertę, o której mowa w pkt I ppkt 8 niniejszego Regulaminu wraz z oświadczeniami
i dokumentami wskazanymi w pkt II niniejszego Regulaminu, należy złożyć w zamkniętym
opakowaniu w siedzibie ZOWER sp. z o.o., ul. Podmiejska 75 w Rybniku, do dnia 17.12.2021 r. do
godz. 12.00.

IV. Procedura wyboru ofert
1. Ocena ofert pod względem formalno-prawnym:
- sprawdzenie kompletności złożonej dokumentacji, o której mowa w pkt II niniejszego
Regulaminu,
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- sprawdzenie, czy dokumentacja o której mowa w pkt II niniejszego Regulaminu, wystawiona
została przez uprawnione do tego podmioty, czy wystawiona została w odpowiednim terminie,
- sprawdzenie, czy złożone oferty zawierają wszystkie wymagane elementy, m.in. dokładne
określenie przedmiotu zamówienia, zgodne z warunkami zamówienia, opisanymi w niniejszym
Regulaminie,
- sprawdzenie, czy dokumentacja, o której mowa w pkt II niniejszego Regulaminu oraz oferty
zostały podpisane przez uprawnione do tego osoby,
- sprawdzenie, czy oferty zostały złożone w terminie wskazanym w pkt III niniejszego Regulaminu
2. Ocena ofert spełniających kryteria formalno-prawne
- ocena ofert pod względem merytorycznym;
- ocena wysokości proponowanych przez podmioty uczestniczące w postępowaniu stawek
przewozowych.
3. Wybór oferenta - kryterium wyboru 100% cena.
V.
Rozstrzygnięcie do 28.12.2021r.
1. Zainteresowany, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zostanie powiadomiony
o tym przesyłką poleconą w terminie 7 dni od zakończenia postępowania.
2. Zamawiający i Zainteresowany, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zawrą
umowę w przedmiocie określonym w pkt I niniejszego Regulaminu. Umowa zostanie zawarta w
terminie do 31.12.2021 r., o treści zasadniczo zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do
niniejszego Regulaminu.
VI. Wadium
1. Zamawiający żąda od Zainteresowanych (Wykonawców/Dostawców) wniesienia wadium w
wysokości 150 000 PLN
2. Wadium może być złożone w następujących formach:
- w pieniądzu,
- w poręczeniach bankowych,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać na rachunek bankowy Zower Sp. z o.o.
prowadzony przez bank PEKAO S.A. nr rachunku 88 1240 6292 1111 0010 8706 0361
4. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Zainteresowany
(Wykonawca/Dostawca).
5. Wadium musi zostać wniesione w terminie do jednego dnia przed terminem składania ofert, tj. do
dnia 16.12.2021
- na rachunku bankowym Zamawiającego w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu,
- w formie oryginalnych dokumentów w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podmiejskiej 75,
44-207 Rybnik w godz. 7.00 – 15.00 , w przypadku pozostałych form.
- przesyłką pocztową na adres Zamawiającego, ul. Podmiejska 75, 44-207 Rybnik (decyduje data
wpływu dokumentów)
6. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
Zainteresowany (Wykonawca/Dostawca), który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium będzie
wykluczony a jego oferta zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Zainteresowanym (Wykonawcom/Dostawcom)
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. W tym przypadku Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na
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wniosek Zainteresowanego (Wykonawcy/Dostawcy), który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
8. Wadium zwraca się w tej samej formie, w której zostało wniesione. Wadium wniesione w formie
pieniężnej Zamawiający zwróci w tej samej wysokości jak kwota wniesiona, niepowiększonej o
odsetki bankowe.
9. Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium w przypadku gdy:
a. Zainteresowany (Wykonawca/Dostawca) wyłoniony w wyniku postępowania odmówił
podpisania umowy na warunkach określonych w postępowaniu.
b. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zainteresowanego
(Wykonawcy/Dostawcy).
c. Zainteresowany (Wykonawca/Dostawca) wycofał ofertę po terminie składania ofert.

VII.
1.
2.

3.
4.
5.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Zainteresowanymi oraz wskazanie osób
uprawionych odnośnie warunków postępowania.
Wszelkiego rodzaju wnioski, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Zainteresowani przekazują
w formie pisemnej (e-mailem lub faxem).
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
o czym powiadomi on każdego z Zainteresowanych na danym etapie postępowania przesyłką
poleconą w terminie 7 dni od daty unieważnienia postępowania.
Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji w formie elektronicznej email: zower@zower.pl
lub za pomocą faxu (32) 433-07-24
Ze strony Zamawiającego osobą uprawniona do porozumiewania się z Zainteresowanymi w
sprawach proceduralnych jest: Grzegorz Nowakowski tel. 511-020-924.
Ze strony Zamawiającego osobą uprawniona do porozumiewania się z Zainteresowanymi w
sprawach technicznych jest: Kazimierz Wencławek 502-147-939

VIII.
Pozostałe postanowienia
1. Postępowanie objęte niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, Procedurze oraz Kodeksie Postępowania dla
Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Podmiot biorący udział w postępowaniu (Zainteresowany) ponosi i pokrywa we własnym zakresie
koszty przygotowania oferty i udziału w tym postępowaniu.
4. Koszty wynikające z zawarcia umowy w przedmiocie określonym w pkt I niniejszego Regulaminu
w tym ewentualne koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponosi i pokrywa
Zainteresowany (Wykonawca/Dostawca).
5. Tekst Regulaminu, Procedury oraz Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK
PGE dostępne są dostępny jest również bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego.
IX.

Oświadczenia
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla
Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz Dobrych praktyk zakupowych GK PGE. 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.
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X.

Załączniki

1. wzór umowy.
2. formularz ofertowy;
3. wykaz posiadanych środków transportu przeznaczonych do realizacji zadania.
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