Załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji - po modyfikacji
Postępowanie nr: 121/R/21
FORMULARZ OFERTOWY
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ NT:
Roboty górnicze w zakresie zabudowy przenośnika zgrzebłowego ścianowego i
podścianowego dla zbrojonej ściany IV w pokładzie 408/3, zabudowy napędów przenośników
taśmowych wraz z trasą przenośników taśmowych dla JSW S.A. KWK „Knurów–Szczygłowice”
Ruch Szczygłowice.

DANE WYKONAWCY:
Pełna Nazwa firmy.................................................................................................................
Adres pocztowy......................................................................................................................
Adres do korespondencji .......................................................................................................
Nr telefonu/faks.............................................................................e-mail...............................
nr NIP....................................................................................................................................
nr REGON.............................................................................................................................
Osoba do kontaktu ……………………………………………….tel. …………………………….
nr konta …………………………………………………… Bank ………………………………..
(na które zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu

Adres e-mail zarejestrowanego konta na platformie zakupowej, z którego w imieniu wykonawcy
składane będą postąpienia w trakcie licytacji elektronicznej.

e-mail

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
Specyfikacji Technicznej – załącznik nr 1, jednocześnie oświadczamy, że przedmiot zamówienia
wykonany będzie zgodnie z wymogami opisanymi w w/w załączniku.

2. Cena netto oferty:
Wartość netto ………………………………………………………………………………zł + VAT
(słownie……………………………………………………………………………………..) + VAT,
w tym:

Lp.

Zadanie 1 – roboty górnicze w zakresie zabudowy przenośnika zgrzebłowego ścianowego i
podścianowego dla zbrojonej ściany IV w pokładzie 408/3, zabudowy napędów
przenośników taśmowych wraz z trasą przenośników taśmowych
Cena
Koszt
Zakres robót
j.m.
Ilość
jednostkowa
całkowity
[zł/j.m.]
robót [zł]

I

Zabudowa trasy kolejki KSZ wraz z łukiem oraz
wykonaniem pobierki spągu

II

m

230

Montaż i wprowadzenie kolejki KSZ z platformą
nośną oraz zabudowa pomostu roboczego wraz z
pobierką spągu

kpl.

1

III

Transport i zabudowa napędów, zwrotni,
wysięgników, zasobników pętlicowych, stacji
napinających przenośników taśmowych o
szerokości taśmy 1200 mm wraz z ich kotwieniem
kotwami stalowymi o długości min. 1,9 m,
stabilizowaniem odciągami do spągu ( kotwienie )
oraz do prostek zabudowanych na odrzwiach
obudowy wyrobiska, rozparcie stojakami stalowymi
SV oraz pobierka spągu

szt.

3

V

Zabudowa trasy przenośników taśmowych o
szerokości 1200 mm wraz z wprowadzeniem
nowej taśmy przenośnikowej jej klejeniem oraz
wykonaniem transportów

m

1265

VI

Transport i zabudowa trasy przenośnika
zgrzebłowego podścianowego wraz z napędem,
urządzeniem przekładkowym, zestawem
aparaturowym i kruszarką

kpl.

1

VII

Transport i zabudowa przenośnika zgrzebłowego
ścianowego wraz z napędami, instalacją
elektryczną, hydrauliczną, wodną

m

206

VIII

Pobierka spągu wyrobiska przy użyciu urządzenia
do spągowania i urabiania

m

465
Razem:

Lp.

I

II

Zadanie 2 – wyłożenie oraz połączenie instalacji siłowej, systemu automatyki, oświetlenia
w ścianie, chodniku podścianowym, chodniku nadścianowym oraz na 3 przenośnikach
taśmowych
Cena
Koszt
Zakres robót
j.m.
Ilość
jednostkowa
całkowity
[zł/j.m.]
robót [zł]
Wyłożenie oraz połączenie instalacji siłowej,
systemu automatyki, oświetlenia w ścianie,
kpl.
1
chodniku podścianowym i chodniku nadścianowym
Wyłożenie oraz połączenie instalacji siłowej,
systemu automatyki na 3 przenośnikach
taśmowych

m

1 265

Razem:

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podczas aukcji licytowana będzie wartość pakietu – zgodnie z Ogłoszeniem o Aukcji.
3. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą
zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku
aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości
wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z
wycofaniem oferty.
4. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie :
 3,5 miesiąca od przekazania rejonu robót Wykonawcy,
 przekazanie rejonu robót nastąpi w okresie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
5. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy pomocy Podwykonawcy/ osoby trzeciej* (*zaznaczyć
właściwe)
a) Zamówienie w części obejmującej:_______________ zostanie wykonane przez
Podwykonawcę___________ (należy uzupełnić w przypadku zatrudniania Podwykonawcy).
b) Przyjmujemy do wiadomości, że:
1) Ustanowienie, zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, jak również zmiana zakresu części
zamówienia, którą wykona Podwykonawca może nastąpić wyłącznie za zgodą
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2) Jak za własne działanie lub zaniechanie ponosimy odpowiedzialność za działanie lub
zaniechanie Podwykonawcy.
3) Wszelkie obowiązki oraz odpowiedzialność za realizację zamówienia obciążające nas jako
Wykonawcę odnoszą się również do Podwykonawcy.
6. Na potwierdzenie powyższego
w kwocie: …………………… zł.

wnieśliśmy

wadium

w

formie

................................

7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/wykonawców składających wspólną ofertę
potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

dla

...............................................................................................................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający
wspólną ofertę.)

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w
niniejszym postępowaniu, a także zobowiązuje się do zachowania danych osobowych osób
fizycznych w poufności oraz przetwarzania ich w sposób przewidziany w RODO oraz zapewnia
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób fizycznych, których dane dotyczą
9. Oświadczamy że:
9.1 zapoznaliśmy się i przyjmujemy bez zastrzeżeń zapisy ogłoszenia o postępowaniu, specyfikacji
technicznej, wzoru umowy/IPU, podręcznika Oferenta (udostępnionego przez operatora aukcji)
oraz Regulamin określający sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo zamówień Publicznych załącznik do uchwały Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021r. dalej: Regulamin
9.2 nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności
9.3 należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż)
lub przedmiotem zastawu rejestrowego lub innego prawa rzeczowego, zabezpieczenia,
przewłaszczenia,
materialnoprawnego
pełnomocnictwa
do
dochodzenia
należności
przysługujących wobec Zamawiającego, w tym pełnomocnictwa inkasowego bez pisemnej zgody
Zarządu
9.4 nie będziemy zatrudniać do wykonania przedmiotu umowy zamówienia realizowanego na rzecz
Zamawiającego pracowników zatrudnionych w JSW S.A.
9.5 nie toczy się w stosunku do nas postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
9.6 zapewniamy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie ochrony środowiska w tym gospodarki odpadami a także innymi aktami prawnymi
obowiązującymi w zakresie realizowanego zamówienia oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za
wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych
przepisów.
9.7 w przypadku wytworzenia odpadów zagospodarujemy je we własnym zakresie i na własny koszt
zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie odpadach (nie dotyczy
odpadów wydobywczych oraz odpadów złomu).
9.8 w okresie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert, nie został wydany prawomocny wyrok sądu, z
którego wynika, że Zamawiającemu przysługuje roszczenie w stosunku do nas
9.9 wyrażamy zgodę na publikację wyniku postępowania zgodnie z Regulaminem
9.10 zapoznamy się, przed rozpoczęciem realizacji umowy (zadania), z podstawami wdrożonego w
KWK „Knurów - Szczygłowice” Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w obszarze jakości,
środowiskowym i bhp) i udokumentujemy ten fakt zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi kopalni.
9.11 wszystkie złożone przez nas dokumenty wchodzące w skład oferty w formie elektronicznej
obejmują skany oryginałów dokumentów, wykonanych w formacie PDF. Wchodzące w skład oferty
dokumenty w postaci elektronicznej są zgodne z ich oryginałami, sporządzonymi w formie pisemnej.
9.12 posiadamy i zatrudnimy osoby o wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacjach,
w wystarczającej ilości do należytego wykonania zamówienia.
9.13 będziemy dysponować w okresie realizacji zamówienia sprzętem i narzędziami specjalistycznymi z
odpowiednimi dopuszczeniami zgodnie z wymogami prawa do pracy w podziemnych zakładach
górniczych zagrożonych wybuchem w ilościach niezbędnych do wykonania robót będących
przedmiotem zamówienia
9.14 zatrudnimy osoby posiadające:
a) odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zadania,
b) aktualne badania lekarskie poszerzone o dodatkowe badania profilaktyczne obowiązujące
pracowników Zamawiającego. Powyższy dodatkowy zakres badań należy przeprowadzić w

podmiotach świadczących usługi medycyny pracy dla Kopalń JSW S.A. Zamawiający
dopuszcza możliwość zatrudnienia pracowników posiadających aktualne (ważne) badania
lekarskie przeprowadzone przed 01.08.2014 r. w innych podmiotach niż świadczących usługi
medycyny pracy dla Kopalń JSW S.A.
c) aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie obowiązujących w zakładzie
górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa
pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i
alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń.
9.15 posiadamy i zatrudnimy osoby :
a) Do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami pracowników posiadających
kwalifikacje i uprawnienia (określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze):
Zadanie 1:
 co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu górniczego w
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,


co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru w
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności
górniczej,



co najmniej 4 osoby posiadające stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności
górniczej,



co najmniej 2 osoby posiadające stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności
mechanicznej,



1 osobę posiadającą łącznie kwalifikacje pracownika służb BHP zgodnie z § 4
Rozporządzenia RM z dn. 2.09.1997 r. w sprawie służb BHP i osoby minimum dozoru
ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w
specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego
przez organy nadzoru górniczego.
Zadanie 2:

-

co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu
energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel
kamienny,

-

co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności
elektrycznej,
- co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru w
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności
elektrycznej posiadającą:
 świadectwa kwalifikacyjne URE uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru w następującym zakresie:
Grupa I
 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
 urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
 elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.
 aktualny kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych
zakładach górniczych w zakresie budowy eksploatacji, konserwacji, i naprawy urządzeń
budowy przeciwwybuchowej (DEx).
 posiadanie stosownych kwalifikacji i zatwierdzeń urzędu górniczego zgodnie z obowiązującymi
przepisami dla osób dozoru wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego.
- 1 osobę posiadającą łącznie kwalifikacje pracownika służb BHP zgodnie z § 4
Rozporządzenia RM z dn. 2.09.1997 r. w sprawie służb BHP i osoby minimum dozoru
ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w

specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego
przez organy nadzoru górniczego.
b) Osoby wykonujące czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego przewidziane do
realizacji robót objętych zamówieniem w ilości:
Zadanie 2:
- minimum 6 osób na stanowiskach robotniczych posiadających:
 świadectwa kwalifikacyjne URE uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w następującym zakresie:
Grupa I
 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
 elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.
c) Do wykonywania robót osobami posiadającymi poniższe uprawnienia, kwalifikacje, w tym:
Zadanie 1:
- co najmniej 4 osoby na dobę z uprawnieniem do obsługi przenośników taśmowych i
zgrzebłowych.
- co najmniej 24 osoby na dobę z kwalifikacjami górnika.
- co najmniej 8 osób na dobę z kwalifikacjami ślusarza.
- co najmniej 4 osoby na dobę posiadające uprawnienia do obsługi wciągników i
wciągarek sterowanych z poziomu roboczego.
- co najmniej 4 osoby na dobę posiadające uprawnienia manewrowego / konwojenta.
-

co najmniej 4 osoby na dobę z uprawnieniem do obsługi urządzeń do spagowania
i urabiania

Zadanie 2:
- minimum 3 osoby na stanowiskach robotniczych posiadających:
 świadectwa kwalifikacyjne URE uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w następującym zakresie:





Grupa I
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i
zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

9.15 zgadzamy się na zamieszczone poniżej warunki płatności:
a) Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym
przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi
do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.
b) Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe – za każdy miesiąc kalendarzowy
realizacji zamówienia, przy czym roboty rozliczane będą w oparciu o ceny jednostkowe
uzyskane po przeprowadzeniu postępowania.
c) Podstawą wystawienia faktur VAT będą miesięczne protokoły odbioru robót podpisane
przez upoważnionych Przedstawicieli Stron, przy czym ostatni protokół będzie
równocześnie protokołem odbioru całego zamówienia.
10 Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości w opłacaniu podatków i nie zalegamy
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (składki ZUS).

11 Osoba do kontaktu ……………………………………………………………………………………
12 Ofertę niniejszą składamy na ............................... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ...........................................................;
2) ...........................................................;
3) ...........................................................;

______________________________________
(imię i nazwisko)
podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

