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Oznaczenie sprawy: 15/2015 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
na usługę w zakresie: sprzątania i ochrony obiektów Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. 
  
1.    Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 
Zamawiający: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.                                                                                                                    
32-700 Bochnia, ul. Campi 15, woj. małopolskie, pow. bocheński. 
Numer telefonu: (14)  6152400. 
Numer faksu: (14)  6124718. 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl. 
Strona internetowa: www.kopalnia-bochnia.pl                                                                                                                                                        
REGON: 000867845. 
NIP: 868 000 04 85. 
Godziny urzędowania: od 6:00 do 14:00. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.). 

2.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. 
zm.). 

2.3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46               
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity                           
Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.). 

2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ustawa 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, 
poz. 907 z późn. zm).  

2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
2.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2.7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
2.8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 
2.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2.10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
2.11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
2.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1.   CPV:  90910000-9, 79710000-4. 
3.2.  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie  pomieszczeń oraz całodobowa ochrona 

obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli  „Bochnia”, zlokalizowanych w Bochni 
przy ul. Campi 15 oraz sprzątanie pomieszczeń dyspozytorni przy szybie Sutoris. 

3.3.   Zamawiający nie narzuca liczby roboczogodzin w trakcie świadczenia usług, zadanie 
winno być realizowane zgodnie z poniższym opisem. 
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3.4.   Zadania ochronne Wykonawca sprawować będzie poprzez osoby fizyczne wpisane na 
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną zgodnie z art. 28 
ustawy z dna 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U.                           
z 2014 poz. 1099) w zakresie: 

1)  zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Kopalni, 

2)  strzeżenia budynków, budowli i terenów zlokalizowanych przy szybie „Campi” 
zgodnie z wykazem, przez całą dobę, (powierzchnia obszaru dozorowanego wynosi 
1,7 ha), 

3)  stałego dozoru sygnałów przesyłanych i gromadzonych w elektronicznych 
urządzeniach (telewizja przemysłowa zainstalowana na terenie Kopalni), 

4)  bieżącego informowania kierownictwa Kopalni i odpowiednich służb o zaistniałych                   
i potencjalnych zagrożeniach , 

5)   obsługi bram wjazdowych Kopalni i dbania aby miejsca postojowe wyznaczone do 
celów przeciwpożarowych nie były zajmowane przez inne pojazdy, 

6) zapobiegania włamaniom, kradzieżom oraz niszczeniu mienia Zamawiającego, 

7)  natychmiastowe zgłaszanie zdarzeń w chwili powzięcia o nich wiadomości, 
umożliwiające podjęcie interwencji w czasie do 20 minut od chwili zgłoszenia, 
zdarzenia należy zgłaszać grupie interwencyjnej będącej w dyspozycji Wykonawcy, 

8)  sprawdzania i kontrolowania osób wchodzących i wychodzących z zakładu,  

9)  wydawania oraz prowadzenia ewidencji przepustek upoważniających do wejścia na 
teren Kopalni, zgodnie z odpowiednią instrukcją, 

10) zabezpieczenia zdawanych kluczy od wszystkich pomieszczeń, nadzór nad ich  
wydawaniem, zgodnie z wykazem, 

11)  prowadzenia rejestru wydawanych kluczy, 
12)  sprawdzania zgodności wynoszonego bądź wywożonego materiału z przepustką 

materiałową wystawioną przez osoby uprawnione, 
13)  prowadzenia ewidencji materiałów wywożonych i wynoszonych, 

14)  sprawdzania pojazdów samochodowych wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu 
zakładu w aspekcie posiadania ważnych dokumentów zezwalających na wjazd lub 
wyjazd, 

15)  włączania o zmroku i wyłączania o świcie oświetlenia dozorowanych obiektów, 

16)  prowadzenie dziennika służby i odnotowywania wszystkich zauważonych 
nieprawidłowości oraz zaleconych informacji, 

17)  w przypadku  pożaru, awarii wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej itp. 
wezwania odpowiednich służb miejskich oraz telefoniczne powiadomienie 
dyspozytora ruchu zakładu górniczego, 

18)  wydawania pracownikom znaczków kontrolnych, 

19) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz ppoż., 
20)    zachowanie bezwzględnej trzeźwości w czasie zmiany. 

 



3 
 

3.5.  Wykaz Budynków, budowli i terenów objętych ochroną zlokalizowanych przy szybie 

„Campi”: 

1) Budynek cechowni, 

2) Budynek cechowni – szatnia, 

3) Budynek warsztatu mechanicznego, 

4) Budynek elektrycznej maszyny wyciągowej „Campi”, 

5) Budynek nadszybia szybu „Campi”, 

6) Budynek „Stara Warzenia”, 

7) Budynek parowej maszyny wyciągowej, 

8)  Pawilon wejściowy do budynku nadszybia szybu „Campi”, 

9) Parkingi wewnętrzne i zewnętrzne, 

10) Budynek sprężarkowni, 

11) Nieczynny komin przemysłowy, 

12) Budynek wywrotu, 

13) Place magazynowe. 

3.6. Wykaz pojazdów samochodowych: 

1) FS – Lublin Nr Rej. KBC 20JP, 

2) URSUS C – 360 3P Nr Rej. KBC T375, 

3) Przyczepa 2,5 T Nr Rej. TAP 167D, 

4) Skoda Octavia 1,6 Combi Clasic Nr Rej. KBC 11040, 

5) Wózek widłowy GV 3792, 

6) Wózek widłowy Toyota 02-7FGF30, 

7) Ford Transit KBC 35435, 

8) Skoda Roomster KBC 2570, 

9) Peugeot Partner KTA 57857. 

3.7.  Ochrona będzie realizowana całodobowo przez siedem dni w tygodniu – 1 osoba na 
zmianie. 

3.8.  Koszt materiałów biurowych związanych z obsługą portierni ponosi Wykonawca. 

3.9. Sprzątanie dotyczy utrzymania w czystości i zgodnie z wymogami sanitarno-
higienicznymi następujących pomieszczeń w budynkach cechowni, szatni, warsztatu 
mechanicznego, nadszybia szybu „Campi” znajdującego się w Bochni przy ul Campi, 
oraz dyspozytorni przy szybie „Sutoris” znajdujących się w Bochni przy ul. Solnej 2 
tj.:     

1)      biurowych o pow. 622,28 m2,  

2)      komunikacyjnych o pow. 241,71 m2, 
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3)      łaźni górniczej o pow. 21,15 m2, 

4)      szatni pracowniczych o pow. 209,55 m2, 
5)   sanitarnych o pow. 118,98 m2 (w tym: 7 pisuarów, 17 sedesów, 21 umywalek, 15 

pryszniców), 
6)      okien o pow. 196,95 m2  

         w tym pomieszczeń Dyspozytorni przy szybie „Sutoris” znajdujących się w Bochni 
przy ul. Solnej 2, tj.: 

     7)      biurowych o powierzchni 34,00 m², 
8)      sanitarnych o powierzchni 4,00 m² (w tym 1 sedes i 1 umywalka), 

9)      okien o powierzchni 7,20 m². 
3.10. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu rzeczowego dotyczącego 

sprzątania powierzchni pomieszczeń w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione                     
w ofercie. 

3.11. Szczegółowe warunki dotyczące sprzątania: 
1)     wszystkie pomieszczenia należy sprzątać codziennie w dni robocze na dowolnej  
        zmianie, pomieszczenia biurowe w godz. ustalonych z użytkownikami pomieszczeń. 
        Pomieszczenia Dyspozytorni przy szybie „Sutoris” należy sprzątać dwa razy                                     

w tygodniu. 
2)     przynajmniej dwa razy w roku należy umyć okna, a raz w roku żaluzje,  

     – Zamawiający posiada na wyposażeniu obiektów żaluzje dekoracyjne, 
     – nie narzuca się rodzaju i ilości środków czystości jakimi winny być czyszczone    
         żaluzje, 
3)  utrzymywać na bieżąco czystość poprzez systematyczne usuwanie pyłów, śmieci, 

odpadków, 
4)  w pomieszczeniach biurowych należy myć, odkurzać i pastować podłogi jak również 

myć drzwi, kaloryfery, parapety, biurka, półki, lampy, stoły, krzesła, 
5)  obicia tapicerowane mebli czyścić w miarę widocznych zabrudzeń, 

6)  we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, WC należy myć i odkażać: umywalki, 
muszle, pisuary, posadzki, flizy, drzwi, lamperie itp., 

7)  w okresie zimowym Wykonawca winien odśnieżać drogi dojściowe wewnętrzne do 
budynków (około 250 mb) oraz drogi dojściowe zewnętrzne wzdłuż ogrodzenia 
kopalni    (183 mb), a także w razie konieczności posypywać je piaskiem. Piasek oraz 
wywóz śniegu zapewnia Zamawiający, 

8)  przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż., 
9)  w trakcie wykonywania pracy, a w szczególności po jej zakończeniu, sprawdzenie 

zabezpieczenia budynków, tj. zamknięcia okien, zakręcenia cieknących kranów, 
ewentualnego wyłączenia urządzeń elektrycznych. 

3.12. Koszt sprzętu oraz środków czystości koniecznych do sprzątania ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewnia worki na wszystkie śmieci, papier toaletowy do wszystkich 
toalet, kostki toaletowe do wszystkich sedesów, natomiast ręczniki papierowe i mydła 
tylko do jednej toalety.    
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3.13. Zamawiający udostępnia nieodpłatnie na potrzeby portierni pomieszczenie, wraz                     
z koniecznymi do jego utrzymania mediami (energia elektryczna, ogrzewanie). 

3.14. Koszt zewnętrznych połączeń telekomunikacyjnych realizowanych z portierni będzie 
rozliczany z Wykonawcą zgodnie z bilingami, natomiast połączenia wewnętrzne 
realizowane w Kopalni Soli „Bochnia” są bezpłatne. 

3.15. Obiekt nie jest objęty obowiązkową ochroną w myśl przepisów art.5 Ustawy                                  
o ochronie obiektów i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. z późn. zm. (tekst jednolity 
Dz. U. z 2014 poz. 1099). 

3.16. Ochrona obiektu i obszaru nie jest realizowana na podstawie Planu Ochrony                                             
z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie.                                                       

3.17. Wizję lokalną  obiektów, które są przedmiotem zamówienia  można dokonać w dni      
robocze w godzinach 8:00-12:00, po uprzednim uzgodnieniu z Działem Kadr i Płac,             
tel. nr (14) 615 24 08. 

 

4.    Termin wykonania zamówienia. 
       Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016 r. do  31.12.2017 r. 

5.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 

5.1. Warunki udziału w postępowaniu. 
     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.: 

 a)    koncesja uprawniająca do działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, 
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując wykonanie, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, tj.: 

a)    wykazanie usług  o łącznej wartości nie mniejszej niż  100 000,00  złotych brutto 
mających w zakresie realizacje usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, 

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
             wykonania zamówienia, tj.: 

a)  udokumentowanie, że realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi przez osoby fizyczne 
wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną 
zgodnie z art. 28 ustawy z dna 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1099), 

b)  udokumentowanie, że Wykonawca dysponuje odrębnymi, niezależnymi środkami 
łączności, 

c)  udokumentowanie, że Wykonawca dysponuje środkiem transportu, 
4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: 
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a)  przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych 
przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, zostanie wykluczony 
z postępowania. 

Wykonawcy będą wykluczeni z postępowania również w przypadku zaistnienia 
okoliczności przewidzianych w art. 24 ust.2 pkt 1,3 ustawy Pzp.  

5.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
a)      Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt  5.1. na 

podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                    
w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych 
przez Zamawiającego, wymienionych w pkt 6 niniejszej SIWZ, potwierdzających 
spełnianie tych warunków. 

b)     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 
spełnia/nie spełnia.  

Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy 
dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego 
warunku. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony                                    
w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony.               
W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony                                            
w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony. 

c)  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

5.3.   Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożą dokumenty zawierające błędy do 
ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

6.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
6.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: 
a)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
b)  Oświadczenie, iż zapoznał się z warunkami zawartymi w niniejszej SIWZ i przyjmuje 

je bez zastrzeżeń, 
a ponadto następujące dokumenty: 
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–  w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp: 

  c) Kopię dokumentu ( koncesji ) uprawniającego do działalności w zakresie usług 
ochrony osób   i mienia wydanego przez MSWiA. 

  d)  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

  e) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że usługi zostały wykonane  należycie  o łącznej wartości  nie 
mniejszej niż 100 000,00  złotych brutto, mających za przedmiot realizację usług 
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, 

 –     należy przedstawić referencje na prace polegające na całodobowej ochronie obiektów 
będących zakładami pracy oraz sprzątaniu pomieszczeń biurowych, 

  f) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami  
na temat  ich uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, 

  –  wykaz minimum pięciu osób przewidzianych do ochrony obiektów kopalni wraz                            
z oświadczeniem, że osoby są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej. 

  g)  Udokumentowanie posiadania odrębnych środków łączności, w które będą 
wyposażone osoby sprawujące w imieniu Wykonawcy ochronę,  umożliwiające 
porozumienie się z grupą interwencyjną. 

  h)  Udokumentowanie posiadania przynajmniej jednego środka transportu – pojazd 
samochodowy, niezbędnego do wykonania zamówienia. 

  i)  Oświadczenie o dysponowaniu grupą interwencyjną, która jest w stanie podjąć 
interwencje do 20 minut od zgłoszenia zdarzenia.            

  j)  Aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,                          
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 50 tys. 
zł. 

 
–  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

  k)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
  l)  Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu                              

z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 uPzp, 
wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia  w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp. 

 m)  Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
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potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, 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. 

 n)  Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnej informacji                       
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 o)  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, wystawioną 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 uPzp mają miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności 
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 uPzp, 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 notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
miejsca zamieszkania tych osób. 

 6.2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ofertę składają 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 Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

6.3. 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 dnia 19 lutego 2013, poz. 231) w § 3 ust. 1 pkt 2-4  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; 
       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę          

lub  miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 w/w  
rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu  zawodowego        
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lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem 

7.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

7.2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się                                            
z wykonawcami, od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 6.00  a 14.00  są:   

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

2) w sprawach merytorycznych –  mgr  Joanna Głaz tel. (14)  61 52 408. 
 

8. Informacje dotyczące wadium. 
Zamawiający nie pobiera wadium. 

 

9. Termin związania ofertą. 
9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ustalonej daty składania   

       ofert. 
 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 
10.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

10.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.3. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości zdekompletowania zawartości oferty. 
10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnej.  
10.5. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

10.6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób  
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę 
winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej 
specyfikacji i oznaczone    w sposób następujący: „Oferta na sprzątanie i ochronę 
obiektów Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.,  nie otwierać przed 26.11.2015 r.” 

10.7. Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
10.8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
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11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

11.1.   Oferty należy składać na adres przedsiębiorstwa: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.                           
           ul. Campi 15,  32-700 Bochnia – sekretariat, w terminie do dnia 26.11.2015 r. do    
           godz. 9:00. 
11.2.  Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Bochni, ul. Campi 15, w Sali  
          Konferencyjnej, w dniu 26.11.2015 r. o godz. 9:30.  

 

12.  Opis sposobu obliczania ceny. 
12.1.W ofercie Wykonawca winien podać: 
        - całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia (sprzątanie + ochrona) 

        - cenę realizacji zamówienia (sprzątanie + ochrona) za 1 miesiąc 
        - ceny jednostkowe (w zł/m2) sprzątania poszczególnych pomieszczeń wg wykazu w  

          punkcie 3.9 SIWZ. 
12.2.Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT  

oraz zawierać wszystkie koszty poniesione w zawiązku z  realizacją przedmiotowego 
zamówienia.  

12.3. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.  

12.4. Rozliczenie za przedmiot zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich. 
 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz        
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

13.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Cena oferty – 95%  

Doświadczenie Wykonawcy – 5% 
13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów, 

obliczonych w oparciu o ustalone kryteria: 
1) w kryterium Cena oferty:   

    
   Minimalna oferowana  

          cena brutto   

 C  =  ……………………………….  x 100 (współczynnik proporcjonalności) x 95% (znaczenie kryterium)   

  Cena brutto oferty badanej   

 

Minimalna oferowana cena brutto − najniższa cena spośród wszystkich ofert nie 
podlegających odrzuceniu (podana w złotych łącznie z podatkiem VAT)  

Cena brutto oferty badanej − cena w badanej ofercie (podana w złotych łącznie z podatkiem 
VAT)   
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2) w kryterium Doświadczenie Wykonawcy:  

          
   Doświadczenie oferty 

            badanej   

 D  =  ……………………………….  x 100 (współczynnik proporcjonalności) x 5% (znaczenie kryterium)   

     Doświadczenie 

        maksymalne  

   

  

Doświadczenie oferty badanej − ilość punktów przyznanych, zgodnie z tabelą w pkt 13.3, 
za doświadczenie Wykonawcy w ocenianej ofercie  

Doświadczenie maksymalne − największa ilość punktów przyznanych, zgodnie z tabelą w 
pkt 13.3, za doświadczenie Wykonawcy spośród wszystkich ofert nie podlegających 
odrzuceniu   
 

  13.3. Punkty za Doświadczenie Wykonawcy będą przyznawane według poniższej tabeli: 
  

Lp. Ilość wykazanych usług ochrony i 
sprzątania spełniających warunki określone 

w pkt 13.4 

Ilość punktów 

1 0 lub 1 usługa 0 pkt 

2 2 usługi 1 pkt 

3 3 usługi 2 pkt 

4 4 usługi  3 pkt  

5 5 i więcej usług 4 pkt  

  
  13.4. W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” będą przyznawane punkty za usługi   

sprzątania i ochrony wykazane  w wykazie, o którym mowa w pkt 5.1.2) SIWZ 
wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,                          
a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest  krótszy – w tym 
okresie, albo wykonywane, trwające przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy            
i polegające na sprzątaniu i na całodobowej ochronie osób i/lub mienia, o rocznej 
wartości umowy nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto wraz z załączonymi 
dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,                                          
z zastrzeżeniem następujących postanowień:  

           1) do przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” będą 
uwzględniane wyłącznie usługi sprzątania i ochrony wskazane w wykazie, o którym 
mowa w pkt 5.1.2) SIWZ i potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, złożonymi wraz z ofertą do upływu terminu składania 
ofert. W przypadku, gdy Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wykazu, o którym mowa 
w pkt 5.1.2) SIWZ lub dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, nie będą przyznawane punkty za doświadczenie wykazane usługami 
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wymienionymi w dokumentach uzupełnionych w odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego;  

            2) do przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” będą 
uwzględniane wyłącznie usługi sprzątania i ochrony wykonane albo wykonywane 
przez Wykonawcę, którego oferta jest oceniana. Nie będą przyznawane punkty za 
doświadczenie udostępnione przez inny podmiot na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy 
– Prawo zamówień publicznych.  

            3) do przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” będą 
uwzględniane usługi sprzątania i ochrony, w odniesieniu do których dowodami, że 
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie jest poświadczenie.  Nie jest 
wystarczające oświadczenie złożone przez Wykonawcę, którego oferta jest oceniana, 
potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

            4) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 
w wykazie, o którym mowa w pkt 5.1.2) SIWZ, zostały wcześniej wykonane, do 
przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” Wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 

 
  13.5. Punkty w każdym z kryteriów oceny ofert zostaną obliczone z dokładnością do 2 

miejsc po przecinku.  
 

  13.6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie kryteriów oceny 
ofert uzyska największą ilość punktów (oferta przedstawiająca najkorzystniejszy 
bilans ceny i doświadczenia Wykonawcy). 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

  14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający przekazuje 
wykonawcom,  którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  14.2. Informacje o których mowa w pkt. 14.1. zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej zamawiającego: www.kopalnia-bochnia.pl oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w siedzibie zamawiającego. 

  14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia w sposób określony                                    
w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu i terminie 
wskazanym w zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy, którego ofertę uznano za 
najkorzystniejszą. 

  14.4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem, o którym mowa                              
w ppkt. 14.3. niniejszej SIWZ, jeżeli w postępowaniu przetargowym zostanie złożona 
tylko jedna oferta. 

 

15.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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16.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy. 

  16.1.Wszystkie zmiany umowy wymagać będą formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

  16.2. Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne: 
   1)  za zwłokę w wykonaniu, z przyczyn zależnych od wykonawcy, określonego w 

umowie przedmiotu umowy, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego netto za 
każdy dzień zwłoki. 

   2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, w wysokości 10 
% wynagrodzenia umownego netto. 

  16.3. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy                        
z przyczyn zależnych od zamawiającego. Należna kara umowna wynosić będzie 10 % 
wynagrodzenia umownego netto. 

  16.4. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie zapoznanie się (dotyczy osób fizycznych 
wykonujących usługi w zakresie ochrony) z ruchem zakładu górniczego, zapisami                      
w Planie Ratownictwa – rozdział  „Służby obowiązane do współpracy ze służbą 
ratownictwa w zakładzie górniczym, ze wskazaniem ustalonego zakresu współpracy”. 

  16.5. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania grupą interwencyjną, która podejmie 
interwencje do 20 minut od chwili zgłoszenia zdarzenia. 

  16.6. Wszystkie zmiany w obsadzie osób fizycznych wykonujących usługi w zakresie 
ochrony należy zgłaszać Zamawiającemu. 

  16.7. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy kopie OC w zakresie usług 
sprzątania. 

  16.8. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

  16.9. Nie objęte umową zagadnienia mogące być przedmiotem sporu stron będą 
rozpatrywane w ramach negocjacji. 

  16.10. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają się orzecznictwu 
sądu właściwego miejscowo dla zamawiającego. 

  16.11. Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność, w szczególności prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze 
stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 
wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – 
zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy, w szczególności 
terminu realizacji zamówienia. 

 
  16.12. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu rzeczowego dotyczącego 

sprzątania powierzchni pomieszczeń w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione                         
w ofercie. 

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku   
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca, którego interes doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zasad udzielania 



14 
 

zamówień przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 


