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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

„Wymiana przekładni zębatej w maszynie wyciągowej typu BB-3500/DC-4m/s zainstalowanej 

w górniczym wyciągu szybowym szybu Campi” 

Nr sprawy: 7/2018 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.,  

32-700 Bochnia, ul. Campi 15  

Tel.: (14) 6152400,  

fax: (14) 6124718  

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl  

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.kopalnia-bochnia.pl 

REGON: 000867845, NIP: 868 000 04 85.  

Godziny urzędowania: od 6:00 do 14:00 

 

 

II.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity        

Dz.U. z 2018 r. poz. 1896) zwanej dalej ustawą. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej progów 

określonych w treści art. 11 ust. 8 ustawy.  

 

 

III.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Zaprojektowanie nowej przekładni zębatej w pełni kompatybilnej z obecnie użytkowaną  

w zakresie wymiarów gabarytowych, elementów mocujących oraz parametrów 

ruchowych. 

2) Wykonanie nowej przekładni zachowując następujące parametry: 

a. Uzębienie przekładni w klasie nie niższej niż 5 zgodnie z normą ISO1328:1995. 

b. Współczynnik na złamanie zęba nie mniejszy niż 3. 

c. Materiał, z którego należy wykonać wały oraz elementy zębate w gatunku: 

42CrMo4+QT wg normy PN-EN 10083:2006, wały w 5 stopniu przekucia, a wieńce 

zębate w 3 stopniu przekucia zgodnie z normą ISO6336-5(MQ). 

d. Badania materiału - ultradźwięki klasa 3 wg normy PN-EN10228 dla klasy 3. 

e. Hałas nie może przekraczać wartości 75 dB mierzony wg normy PN-ISO8579-1. 

f. Przełożenie przekładni: 22,4. 

3) Demontaż przekładni obecnie pracującej oraz sprzęgieł współpracujących z przekładnią. 

4) Montaż nowej przekładni wraz ze sprzęgłami. 

5) Wykonanie i zabudowanie nowego układu smarnego dla wymagań nowej przekładni. 

6) Uruchomienie przekładni po zabudowie. 

mailto:sekretariat@kopalnia-bochnia.pl
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7) Dostarczenie wszystkich badań, opinii, dokumentów i dokumentacji związanych 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

8) Współuczestnictwo w procedurach odbiorowych prowadzących przez zamawiającego oraz 

organy nadzoru górniczego. 

9) Wszystkie prace na obiekcie związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być 

prowadzone zgodnie z zasadami techniki, sztuki górniczej oraz obowiązującymi 

przepisami. 

10) Charakterystyka górniczego wyciągu szybowego szybu Campi 

a. Maszyna wyciągowa elektryczna dwubębnowa typu BB-3500/DC-4m/s napędzana 

silnikiem prądu stałego ze wzbudzeniem obcym o mocy znamionowej silnika  

290 kW. 

b. Szybowa wieża wyciąga stalowa jednozastrzałowa wolnostojąca z kołami linowymi 

Ø3000 mm. 

c. Dwie liny wyciągowe nośne Ø32 mm. 

d. Najniższy poziom na głębokości 327 m. 

e. Masa odcinka liny nośnej od osi koła linowego do zawieszenia naczynia 

wyciągowego w podszybiu najniższego poziomu – 1510 kg. 

f. Masa zawieszenia nośnego naczynia – 173 kg. 

g. Masa klatki dla liny nasiębiernej – 3003 kg, dla liny podsiębiernej – 2958 kg. 

h. Masa drzwiczek do klatki – 150 kg. 

i. Prędkość jazdy naczyń VL=VM=4,0 m/s 

j. Masa transportowana w klatce 

• Przy jeździe ludzi – 1440 kg. 

• Przy transporcie materiałów – 2600 kg. 

• Przy transporcie materiałów z jednoczesnym obciążeniem drugiej klatki 

balastem 1900 kg – 4500 kg. 

k. Siła statyczna w linie przy przestawianiu bębnów – 50 kN. 

l. Maksymalna nadwaga statyczna – 40 kN 

m. Silnik napędu głównego – prądu stałego typu DMA+355 M70 o mocy N=290 kW 

oraz obrotach 515 obr/min. 

n. Motoreduktor napędu dodatkowego – prądu przemiennego typu  

K.128-LG180ZLB4E o mocy N=22kW oraz obrotach n1=1465 obr/min,  

n2=63,7 obr/min, 

o. Przekładnia główna: 

• Dwustopniowa. 

• Zęby o profilu daszkowym. 

• Łożyska ślizgowe. 

• Przełożenie i=22,4. 

• Masa 12160 kg. 

Przekładnia współpracuje z silnikiem napędu głównego, napędu dodatkowego 

oraz z wałem głównym. 

p. Zestaw wału głównego – wał główny + dwa bębny 
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• Średnica nawojowa bębnów – 3500 mm. 

• Ciężar – 28225 kg. 

q. W pomieszczeniu maszyny wyciągowej zabudowana jest suwnica o udźwigu  

8 t. 

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień.  

CPV: 50530000-9 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy.  

8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.  

9. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26  

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018., poz. 917) osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracownicy 

fizyczni – bezpośrednie wykonywanie robót.  

10. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do  kontroli 

spełnienia przez Wykonawcę wymagania wskazanego w pkt. 8 powyżej, w szczególności 

poprzez żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w/w osób na umowę o pracę lub 

poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku, gdy wynik kontroli 

wykaże brak zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę Zamawiający naliczy kary umowne, 

których wysokość została  określona w Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy [ 

Rozdział XIX. SIWZ].  

11. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz 

zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania 

tego obowiązku. 

 

    

  IV.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zrealizować w terminie do 14 tygodni 

od daty podpisania umowy. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 

 

 

 V.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów - wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub 
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handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 

Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub 

spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – 

posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych 

(polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony), 

3) zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia: 

a) udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie co najmniej jednej usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. 

zaprojektowanie, wykonanie i montaż przekładni w górniczym wyciągu 

szybowym o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł netto, 

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, tj.: 

Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –

Montaż przekładni na obiekcie zamawiającego musi się odbyć pod nadzorem 

osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górnicze wyciągi szybowe. 

2. Ocena spełnienia przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie  

dokonana na podstawie złożonych dokumentów określonych w części VII niniejszej 

specyfikacji. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. W takim przypadku, Wykonawca musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając                              

wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający może również zażądać 

przedstawienia stosownych dokumentów, zgodnie z treścią § 9 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumentów 

wskazanych w części VII specyfikacji, odnoszących się do podmiotów na zdolnościach których 

Wykonawca będzie polegał. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzą spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

       wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
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VI.   PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 

1. Zamawiający  wykluczy  z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, wobec  

których  zachodzą którekolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, o których 

mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8-9 ustawy. 

 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

            SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

            PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Zgodnie z art. 25 a ustawy, w celu potwierdzenia wymagań określonych w rozdziale V i VI 

specyfikacji, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dostarczyć następujące 

dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem   

podanym w załączniku nr 2 do SIWZ, 

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie 

     z wzorem podanym w załączniku nr 3 do SIWZ, 

3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

     kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z wzorem 

     podanym w załączniku nr 4 do SIWZ. 

2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-3, należy złożyć w formie oryginałów 

podpisanych przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń 

w imieniu Wykonawcy. 

3. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany załączyć do 

składanej oferty. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa  

w pkt 1 ppkt 3, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 

z Wykonawców składa oddzielnie oświadczenia, o których mowa w pkt 1. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty te winny być podpisane przez 

osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, 

którego dokumenty dotyczą. 

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wybrany Wykonawca 

zostanie zobowiązany do przedstawienia: 

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów 

zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
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2) polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 

100 000,00 złotych, 

3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej jednej usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. zaprojektowanie, 

wykonanie i montaż przekładni w górniczym wyciągu szybowym o łącznej wartości nie 

mniejszej niż 400 000,00 zł netto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej,  

w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane  

w wykazie zostały wcześniej wykonane. Wykonawca jest w takim przypadku zobowiązany 

do wskazania, iż dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. załącznik nr 5 

do SIWZ. 

4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego 

zamówienia, zawierającego informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także informację o podstawie 

do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik 

nr 6 do SIWZ. 

6. Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanych powyżej oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. 

8. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7 powinny zostać złożone: 

1) w przypadku oświadczeń – w oryginale, 

2) w przypadku innych dokumentów – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 
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   VIII.   INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

                Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

                DOKUMENTÓW WRAZ ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH  

                DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

            oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem 

            lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień ustawy 

            oraz części VII i XI niniejszej specyfikacji. Wykonawcy mogą przekazywać 

            Zamawiającemu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje na nr faksu 

            (14) 615-24-11 lub adres poczty elektronicznej: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:  

1) w sprawach proceduralnych –  Patrycja Czado  tel. (14)  61 52 412,  

2) w sprawach merytorycznych – Zdzisław Kobylecki tel. (14)  61 52 410. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

            oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

            z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

            drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

      IX. WADIUM 

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN. 

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium 

            wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na 

            koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

2. Wadium może być wnoszone w: 

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 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

 4.    Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO SA 

           Oddział Bochnia nr: 71 1240 5208 1111 0000 5478 3162 z dopiskiem: wadium   

           w sprawie nr 7/2018. 

           Nie dopuszcza się wpłaty gotówki w Kasie Zamawiającego. 
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 5.  Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści 

          oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się  on nieodwołalnie do 

          bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego 

        zawierające  oświadczenie,  iż zaszła  jedna  z  przesłanek  wymienionych w art. 46 ust. 

        4a i 5 ustawy a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 

6.     Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 

7.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

        wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego 

        stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

        o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

        ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

        w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

        złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8.  Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

        jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

       określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

       z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu 

      składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa 

      w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, 

      zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 

 

 X.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

 

XI.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami ustawy oraz niniejszej 

            specyfikacji. 

2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu. 

Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta winna być 

złożona na adres Zamawiającego w zamkniętej, opieczętowane i nieprzeźroczystej kopercie, 

opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z odpowiednim napisem: 

Oferta w przetargu nieograniczonym na:  

„Wymiana przekładni zębatej w maszynie wyciągowej typu BB-3500/DC-4m/s zainstalowanej 

w górniczym wyciągu szybowym szybu Campi”  
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Nr sprawy:  7/2018  

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do 

występowania w imieniu Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany 

powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Za osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy uznaje się: 

3.1. Osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych. 

3.2. Osoby wykazane we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

            Gospodarczej. 

3.3. Osoby legitymujące się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa 

w pkt 3.1. i 3.2. Jeżeli oferta jest podpisana (sporządzona) przez pełnomocnika, wówczas 

do oferty winien być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3.4. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, 

a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników. 

4. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

6. Zmieniona oferta winna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla złożenia oferty. 

Zmieniona oferta winna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej i nieprzeźroczyste kopercie, 

opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z odpowiednim napisem: 

Zmiana oferty w przetargu nieograniczonym na:  

„Wymiana przekładni zębatej w maszynie wyciągowej typu BB-3500/DC-4m/s zainstalowanej 

w górniczym wyciągu szybowym szybu Campi” 

Nr sprawy:  7/2018 

7.   Zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać 

się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, członkowie konsorcjum). 

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

(art. 23 ust. 2 ustawy).  

W związku z powyższym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego są zobowiązani dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające 

pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do pełnomocnictwa odpowiednie dokumenty z 

których wynika upoważnienie do udzielenia pełnomocnictwa. 

7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają 

następujące dokumenty: 

1) ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie 

warunki udziału w postępowaniu określone w części V specyfikacji oraz nie podlegać 
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wykluczeniu z udziału w postępowaniu, zgodnie z częścią VI specyfikacji. W związku 

z powyższym każdy z osobna z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, składa dokumenty, o których mowa w części VII pkt 1 specyfikacji. Pozostałe 

dokumenty, o których mowa w części VII należy złożyć w formie oryginału lub w formie 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez tego z Wykonawców, którego 

dokumenty dotyczą albo przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem powinno zawierać 

sformułowanie: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”, a także imię i nazwisko osoby 

dokonującej potwierdzenia oraz datę dokonania potwierdzenia. W przypadku dokonania 

potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokumenty dotyczą, 

potwierdzenia winna dokonać osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do reprezentowania 

Wykonawcy, o której mowa w części XI pkt 3 niniejszej specyfikacji. Jeżeli potwierdzenia 

dokonuje pełnomocnik jednego z Wykonawców, wówczas do oferty winien być dołączony 

oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz 

z tłumaczenie na język polski. 

 

 

XII .    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub na adres: Kopalnia Soli 

Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2018 r. o godz. 9.00, przy czym wiążący jest dzień 

i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Zamawiającego. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt 2 zostaną 

zwrócone bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 

 

 

XIII.         MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia 

(sala konferencyjna) w dniu 21.11.2018 r. o godz. 09:30. 

2. Wynik przetargu podany będzie do wiadomości wszystkich Wykonawców w trybie 

określonym w art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

 

XIV.       OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
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1. Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej ceny: należy podać cenę netto, stawkę 

podatku VAT, wartość podatku VAT oraz cenę brutto w PLN cyfrowo i słownie za 

wykonanie robót objętych zamówieniem.  

2. W ofercie Wykonawca winien podać: 

− całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik 1 do SIWZ). 

3. Cena całkowita obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena całkowita musi 

zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost ze 

specyfikacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 

w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

5. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

6. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia 

działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, 

Zamawiający - wyłącznie dla celów porównania ofert - doliczy do podanej ceny podatek 

VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert 

Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu oferty.  

7. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych 

(PLN). 

 

XV.    KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

           ZAMÓWIENIA 

 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 

Cena oferty – 90 % 

Kryterium ceny – 0 do 90 pkt. 

Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego. 

Termin realizacji – 10 % 

Kryterium terminu realizacji – 0 do 10 pkt. 

1.1. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 

Cena oferty 

Oferta o najniższej cenie uzyska 90 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe 

oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

 

C  - liczba punktów za cenę  
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Cn - najniższa cena ofertowa 

Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 90% 

Punkty w kryterium termin realizacji (R) będą liczone w sposób następujący:  

Zamawiający przyzna Wykonawcy 2,5 pkt za skrócenie o jeden tydzień terminu realizacji 

zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego przez Zamawiającego 

wynoszącego 14 tygodni. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt (otrzyma ją 

Wykonawca oferujący 10 tygodniowy termin realizacji całości przedmiotu zamówienia). 

Wykonawca deklarujący realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie 14 tygodni od dnia 

podpisania umowy otrzyma w kryterium terminu realizacji 0 pkt. 

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:  

S = C + R gdzie:  

S – łączna suma punktów badanej oferty. 

 2.  Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione                      

w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów.  

 4.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

 

XVI.   WIZJE LOKALNE 

 

Zamawiający nie dysponuje pełną dokumentacją techniczno-budowlaną obiektu – wskazana jest 

wizja lokalna. W celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty, Zamawiający 

umożliwia Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w godzinach 7.00 – 13.00 w dni robocze 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Energomechanicznego tel. 14 61 52 410. 

 

     

 XVII.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 

        WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. Umowa 

zostanie zawarta w terminach wynikających z art. 94 ustawy, z uwzględnieniem postanowień 

art. 183 ustawy. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, 

obowiązani są przedłożyć przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę 

regulującą ich współpracę. 
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XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

               WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, określonego  

w umowie przedmiotu umowy, w wysokości 0,50 % wynagrodzenia umownego netto za 

każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego netto, 

3) z tytułu ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę personelu 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto 

za każdy stwierdzony przypadek.  

Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne określone powyżej były potrącane  

z wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu na podstawie wystawionej przez niego faktury 

końcowej. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego. Należna kara umowna wynosić będzie 10 % wynagrodzenia 

umownego netto. 

3.  Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie stosowanie obowiązujących przepisów prawa, 

w szczególności przepisów ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz 

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przestrzeganie w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy postanowień zawartych w szczegółowym podziale obowiązków 

określonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KS „Bochnia” zgodnie                                           

z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych                                              

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1118) stanowiącym załącznik  do umowy.  

4.  Załącznik, o którym mowa w pkt 3 będzie zawierał w szczególności następujące 

postanowienia: 

a) Wykonawca nie może realizować przedmiotu umowy z naruszeniem przepisów ustawy 

Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, 

b) wykonanie umowy przez Wykonawcę musi następować przy zachowaniu 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zasad należytej staranności, 

c) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszystkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu i osobom trzecim, które powstały z jego winy w związku z realizacją 

umowy, 

d) Wykonawca zapewni zatrudnienie pracowników posiadających stosowne szkolenia 

BHP, aktualne badania lekarskie adekwatne do rodzaju wykonywanych prac, 

e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

6. Nie objęte umową zagadnienia mogące być przedmiotem sporu stron będą rozpatrywane 

w ramach negocjacji. 

7. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają się orzecznictwu sądu 

właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

8. Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany: 
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1) zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, warunków realizacji 

przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia – w następujących przypadkach: 

a) przestojów i opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy, wynikłych  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej, 

c) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili wszczęcia 

postępowania o udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy 

d) wniesienia odwołania w toku postępowania, na podstawie którego dokonano 

wyboru Wykonawcy. 

2) oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1 , zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić 

wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

9. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktur wystawionych 

przez Wykonawcę za wykonane roboty, na podstawie protokołów odbioru. 

10. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót. 

11. Termin płatności faktury – do 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

12. Data końcowa realizacji przedmiotu zamówienia – odbiór techniczny wykonany przez 

zamawiającego. 

13. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26  czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014., poz.1502 z późn. zm.) osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracownicy 

fizyczni – bezpośrednie wykonywanie robót. 

13.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę osób wykonujących wskazane  

w pkt. 14   czynności. 

13.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie,  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

przez niego dowody, w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na 

 podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 14   czynności. 

                 Zamawiający może żądać przedłożenia następujących dokumentów: 

a) poświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych. 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopii 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
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ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie 

danych osobowych. 

13.3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań związanych z zatrudnianiem 

osób na podstawie umów o pracę, Zamawiający wzywa Wykonawcę 

do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, a także ma prawo do jednoczesnego 

naliczania kary umownej zgodnie z zapisami pkt.1 ppkt.1.3. 

13.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

14. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót. 

 

 

 

 

XX.     POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie, w dziale VI Środki 

ochrony prawnej, tj.: 

1) art. 179 ustawy – przepisy wspólne, 

2) art. 180-198 ustawy – odwołania, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w pkt 

2, 

3) art. 198a-198g ustawy – skarga do sądu. 

2. W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 221 000,00 euro dla usług, ustalonej zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy, w związku z § 1 

pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479), 

odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 

XXI.  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o. informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych lub „RODO”): 

1) Administratorem danych osobowych jest Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o.,  

ul. Campi 15, 32-700 Bochnia. 

2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o.,  

ul. Campi 15, 32-700 Bochnia nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,  

z którym można skontaktować pod adresem email: iod@kopalnia-bochnia.pl.  

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:  

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy, poprzez wzięcie udziału w przetargu lub zapytaniu 

ofertowym organizowanym przez Administratora Danych.  

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego wynikających z ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych 

do ustawy, w zakresie dokumentów jakie może żądać Zamawiający od 

Wykonawców. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające na podstawie umowy 

z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, oraz inne podmioty 

którym dane będą udostępnione na podstawie przepisów prawa. 

5) Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa 

nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji 

międzynarodowej. 

6) Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku 

następującego po roku obrotowym zakończenia przetargu lub zapytania ofertowego, 

zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem właściwych terminów 

przedawnienia roszczeń, z zastrzeżeniem wykonawcy który zostanie wybrany i którym 

zostanie zawarta umowa.  

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:  

a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); 

b) do sprostowania danych (art. 16 RODO); 

c) do usunięcia danych (art. 17 RODO); 

d) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 

e) do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 

f) do wniesienia sprzeciwu, (art. 21 RODO), 

g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędnym warunkiem do wzięcia 

udziału w przetargu lub zapytaniu ofertowym.  
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

1. Formularz oferty; 

2. Formularz oświadczenia o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

3. Formularz oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania; 

4. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; 

5. Formularz – wykaz usług; 

6. Formularz - wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunku 

dotyczącego osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia. 

 

 

 


