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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
ul. Campi 15
Punkt kontaktowy: Dział Planowania i Inwestycji
Osoba do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
32-700 Bochnia
POLSKA
Tel.: +48 146152411
E-mail: k.wroblewski@kopalnia-bochnia.pl
Faks: +48 146124718
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.kopalnia-bochnia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można
uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.
ul. Campi 15
Punkt kontaktowy: Sekretariat
Osoba do kontaktów: Kazimiera Pachuta
32-700 Bochnia
POLSKA
Tel.: +48 146152402
E-mail: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl
Faks: +48 146124708
Adres internetowy: www.kopalnia-bochnia.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z o.o. ze 100 % udziałem Skarbu Państwa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: likwidacja zakładów górniczych

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: nie



Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu górniczego Kopalnia
Soli Bochnia – punkt poboru: Główna stacja transformatorowa 15/3 kV „Campi” przy
szybie Campi

II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

11/2015 – Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Górniczego Kopalnia
Soli Bochnia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu
Górniczego Kopalnia Soli Bochnia; 32-700 Bochnia, ul. Campi 15, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.
U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie
aktach wykonawczych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 211 792,70 PLN
II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2017

1) Krótki opis
Ul. Campi 15, 32-700 Bochnia – Główna stacja transformatorowa 15/3 kV
„Campi” przy szybie Campi, wyposażona w dwa przyłącza o napięciu 15 kV.
Miejscem dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia własności urządzeń
między OSD a Odbiorcą są:
— zaciski na głowicy kablowej w Głównej stacji transformatorowej 15/3 kV



Część nr: 2 Nazwa: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu górniczego Kopalnia
Soli Bochnia – punkt poboru: Rozdzielnia niskiego napięcia 400/230V „Sutoris” przy
szybie Sutoris

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

„Campi” w polu nr 1,
— zaciski na głowicy kablowej w Głównej stacji transformatorowej 15/3 kV
„Campi” w polu nr 8.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 182 671,52 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Nie dotyczy.

1) Krótki opis
Ul. Solna 2, 32-700 Bochnia – Rozdzielnia niskiego napięcia 400/230 V
„Sutoris” przy szybie Sutoris, wyposażona w dwa przyłącza o napięciu 400/230
V zasilane ze stacji transformatorowej S – 689 „SUTORIS” oraz z szafy
kablowej Bochnia ZK – 421 na budynku nr 4 przy ul. Trudna w Bochni.
Miejscem dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia własności urządzeń
między OSD a Odbiorcą są:
— zaciski prądowe (odpływowe) na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w
rozdzielni nn stacji transformatorowej S – 689 „SUTORIS” na odpływie kabla w
stronę Odbiorcy,
— zaciski prądowe (odpływowe) na wyjściu przewodów od zabezpieczenia
obwodu KS Bochnia w szafie kablowej Bochnia ZK – 421 na budynku nr 4 przy
ul. Trudna w Bochni.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 29 121,18 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Nie dotyczy.

III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 zł w przypadku
składania ofert na całość zamówienia lub:
— 9 500 zł w przypadku składania ofert na część I zamówienia
— 500 zł w przypadku składania ofert na część II zamówienia
Termin wniesienia wadium upływa dnia 20.10.2015 r. o godz. 8:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy



oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity, Dz. U. z 14 lutego 2007 r. Nr. 42, poz. 275).
Wymienione formy wniesienia wadium muszą zostać złożone w kasie
przedsiębiorstwa.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu żądaną kwotę należy przelać
na rachunek zamawiającego w Banku PKO S.A. Oddział Bochnia Nr konta 71
1240 5208 1111 0000 5478 3162
Na przelewie należy umieścić informację: wadium – zakup energii elektrycznej
przez KS Bochnia.
Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Podstawą do rozliczenia będzie faktura wystawiona przez dostawcę zgodnie z
warunkami umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie:
Nie dotyczy.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 wraz z późn.
zm.).

III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do

rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
— posiadania aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
— posiadania aktualnej, obowiązującej przez okres wykonywania przedmiotu
zamówienia, umowy z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się
miejsce dostarczenia energii elektrycznej – dotyczy Wykonawców nie będących
właścicielami przedmiotowej sieci dystrybucyjnej.
2) przedstawienia co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej o wartości nie
mniejszej niż 1 000 000 zł brutto w przypadku uczestnictwa w części I lub o
wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto w przypadku uczestnictwa w części II
z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana
lub jest wykonywana należycie,



3) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego
odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
4) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego
zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnej
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
7) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnej
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
8) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnej
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i
11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają ofertę
na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W
przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa powinien być
podpisany przez wszystkich wykonawców. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie została wybrana jako najkorzystniejsza,
Wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić



Sekcja IV: Procedura

Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013 r., poz.231) w:
a) § 3 ust. 1 pkt 2-4 i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) § 3 ust. 1 pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
ustawy Pzp.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający wymaga przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania

ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria
określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub
w dokumencie opisowym

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

11/2015
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub

dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu
do dokumentów: 19.10.2015 - 13:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
20.10.2015 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 20.10.2015 - 9:30
Miejscowość:
Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa, przedstawiciele firm składających oferty.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Nie dotyczy.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi
się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z wymogami zawartymi w
dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych



ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.8.2015


