
 
 

Oznaczenie sprawy: 2/2015 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
na usługę w zakresie:  
Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych 
Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. do wykonania w 2015 r. 
 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 

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  
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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 
oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). 

2.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r.  
poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). 

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047  
i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). 

2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ustawa  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047  
i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).  

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: 71.63.00.00-3 – Usługi kontroli i nadzoru technicznego 
3.2. Przedmiotem zamówienia są kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów 

szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. do wykonania  
w 2015 r. 



 
 

3.3. Rodzaje i ilości badań będących przedmiotem zamówienia stanowi Załącznik nr 1  
do niniejszej SIWZ. 

3.4. Szczególne warunki: 
 
1) badania muszą być wykonane przez osoby posiadające kwalifikacje do pełnienia funkcji 

rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie objętym zamówieniem                 
i wymaganym przez Prawo geologiczne i górnicze, 

2) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu 
uprawniającego Wykonawcę do wykonania czynności objętych zamówieniem,  
a wynikającego z wymogów Prawa geologicznego i górniczego. 
 

3.5. Zasady wykonywania zamówienia: 
 
1) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu instrukcji  

lub technologii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
2) w oparciu o wykonane badania Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

szczegółowych sprawozdań i ekspertyz, które powinny być niezwłocznie przekazane 
Zamawiającemu, 

3) realizacja usług przez Wykonawcę w ramach zamówienia następować będzie  
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wykonania usługi, 

4) wizji lokalnej dot. przedmiotu zamówienia można dokonać w dni robocze w godzinach 
8:00 – 12:00 po uprzednim uzgodnieniu z Działem Energomechanicznym, nr telefonu: 
(14) 615 24 10.  
 

4. Termin wykonania zamówienia. 
 
     Termin wykonania zamówienia: luty – grudzień 2015 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. posiadania Decyzji Prezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego, uprawniającej do wykonywania czynności objętych 
zamówieniem. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując wykonanie usług w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  
jest krótszy – w tym okresie, o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych 
brutto mających w zakresie realizacje robót o charakterze objętym niniejszym 
przedmiotem zamówienia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi               
do wykonania zamówienia – osoby wykonujące zamówienie powinny znajdować się  
na liście osób zgłoszonych do Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu 
Górniczego, 



 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadania polisy, a w przypadku jej braku innego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000,00 zł. 
 

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: 
  



 
 

 w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp: 
 

c) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu uprawniającego 
do wykonywania czynności objętych zamówieniem, wynikającego z Prawa 
geologicznego i górniczego – Decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,          

d) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem listy osób zgłoszonych  
do Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego, uprawnionych 
do wykonywania czynności objętych zamówieniem, 

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 podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane oraz załączeniem dowodów o należytym ich wykonaniu o łącznej wartości  nie 
mniejszej niż 50 000,00 złotych brutto, mających za przedmiot realizację robót objętych 
przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. wykazanie co najmniej jednej usługi 
polegającej na badaniu maszyn wyciągowych oraz elementów maszyn, urządzeń,  
zbrojenia i wyposażenia pomocniczego zabudowanych w górniczych wyciągach 
szybowych, 

f) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej,  a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,          
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 50 000,00 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: 
 

g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
h) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu  

z właściwego rejestru lub z 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 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. 
 

6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1 h, składa dokument lub dokumenty 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert w kraju,  
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub  miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 6.1 h zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu  zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  
lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

6.4. 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. 

 
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 –  Krzysztof Wołowiec tel. (14)  615 24 12, 
2) w sprawach merytorycznych –  Zdzisław Kobylecki tel. (14)  615 24 10. 

        
8. Informacje dotyczące wadium. 

 
8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 500,00 zł. 
8.2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 10.02.2015 r. o godz. 800. 
8.3. 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). 
 

8.4. Formy wniesienia wadium wymienione w pkt. 2 – 5 muszą zostać złożone w kasie 
Zamawiającego. 

8.5. 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 – badanie maszyn wyciągowych”. 
Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
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 badanie maszyn wyciągowych,  
nie otwierać przed godz. 9:30 dnia 10.02.2015 r.” 
 

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 10.02.2015 r. do godz. 
9:00. 

11.2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Bochni, ul. Campi 15,  
w Sali Konferencyjnej, w dniu 10.02.2015 r. o godz. 9:30.  

 
12. Opis sposobu obliczania ceny. 

 
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny całkowitej wraz z podatkiem VAT  

za wykonanie robót objętych zamówieniem oraz ceny jednostkowej za poszczególne 
pozycje ujęte w załączniku nr 1 do SIWZ. 

12.2. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w dokumentacji 
projektowej oraz niniejszej specyfikacji. 

12.3. Cena całkowita za wykonane 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. 

12.4. W cenie oferty Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić dodatkowo koszty wynikające 
w szczególności z organizacji zaplecza oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów 
BHP i p.poż.,  

12.5. Wynagrodzenie przedstawione przez Wykonawcę nie ulegnie podwyższeniu w czasie 
realizacji całego przedmiotu zamówienia. 

12.6. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo           
i słownie z wyodrębnionym podatkiem VAT. 

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

12.8. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.  
12.9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku              

do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 
 



 
 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,            
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
13.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów,                   

obliczonych w oparciu o ustalone kryteria: 
 
1) cena brutto oferty – 100% . 

 
13.2. Ofertom  przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru:  

 
                                                     minimalna oferowana cena brutto w danej części 
ilość punktów badanej oferty  =   ............................................................................     x  10 pkt. 
w danej części                                            cena brutto badanej w danej części  

 
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 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty  
najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony                  
w art.27 ust.2, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, 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. 
 

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 zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 
a) 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, 

b) 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 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 §14 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.), stanowiącym załącznik       
do umowy.  

16.5. Załącznik, o którym mowa w ppkt.16.4 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 w trakcie realizacji prac sprawowanie nadzoru  
nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadające uprawnienia wynikające  
z ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz zatrudnienie pracowników posiadających 
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 

e) Wykonawca zapewni zatrudnienie pracowników posiadających stosowne szkolenia 
BHP, aktualne badania lekarskie adekwatne do rodzaju wykonywanych prac, 

f) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników. 
 

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

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

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

16.9. 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. 

16.10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót dodatkowych, zleconych przez 
Zamawiającego na warunkach uzgodnionych przez obie strony, których Strony  
nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy a niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia – na warunkach określonych ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

 
 



 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 2/2015 

 
 

Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych  
oraz urządzeń ciśnieniowych w Kopalni Soli Bochnia  

do wykonania w 2015 r. 
 

Poz. 
nr 

Badane elementy i urządzenia górniczego wyciągu szybowego Termin badań 

Szyb „Campi” 
1.  Badanie maszyny wyciągowej w zakresie 3-letnim  – 1 raz do 31.12.2015 r. 
2.  Badanie maszyny wyciągowej w zakresie rocznym i półrocznym – 1 raz do 29.11.2015 r. 
3.  Badanie maszyny wyciągowej w zakresie półrocznym – 1 raz do 29.05.2015 r. 
4.  Badanie sygnalizacji szybowej w zakresie rocznym – 1 raz do 28.11.2015 r. 

5.  Badanie zabezpieczeń elektroenergetycznych urządzeń przynależnych 
maszynie wyciągowej – 1 raz do 15.03.2015 r. 

6.  Badanie kół linowych w zakresie 3-letnim – 1 raz do 25.09.2015 r. 
7.  Badanie osi kół linowych w zakresie 3-letnim – 1 raz do 25.09.2015 r. 
8.  Badanie wieży szybowej w zakresie rocznym – 1 raz do 24.06.2015 r. 

9.  Badanie metodą nieniszczącą zbrojenia szybowego i wyposażenia 
pomocniczego w zakresie rocznym – 1 raz do 18.06.2015 r. 

10.  Badanie zawieszeń, wielkość 2/100 kN, 2 szt. 

okresowe  
do 19.03.2015 r. 
przed zabudową 
 do 27.09.2015 r. 

11.  Badanie wytrzymałościowe drutów lin wyciągowych nośnych o konstrukcji 
6 x (6 x 1,24 + 3 x 0,60 + 11 x 1,55 + 13 x 2,18) + NFC, 2 szt. – 2 razy 

do 8.04.2015 r. 
do 8.10.2015 r. 

12.  Badanie wału głównego maszyny wyciągowej w zakresie 3-letnim – 1 raz do 17.02.2015 r. 

13.  Badanie elementów układu hamulcowego i przegubów układu 
hamulcowego w zakresie 3-letnim – 1 raz do 26.04.2015 r. 

14.  Badanie zbiornika sprężonego powietrza maszyny wyciągowej w zakresie 
okresowym – 1 raz do 17.03.2015 r. 

Szyb „Sutoris” 
1. Badanie maszyny wyciągowej w zakresie rocznym i półrocznym – 1 raz do 13.09.2015 r. 
2. Badanie maszyny wyciągowej w zakresie półrocznym – 1 raz do 13.03.2015 r. 
3. Badanie sygnalizacji szybowej w zakresie rocznym – 1 raz do 13.09.2015 r. 

4. Badanie zabezpieczeń elektroenergetycznych urządzeń przynależnych 
maszynie wyciągowej – 1 raz do 21.03.2015 r. 

5. Badanie lin wyciągowych nośnych Ø22,0 S 6 x 19 + A0 – Z/z – n – I – g –
1570, 2 szt. o długości 330 m każda – 2 razy 

pierwsza kontrola  
do 22.06.2015 r. 

6. Badanie wytrzymałościowe drutów lin wyciągowych nośnych o konstrukcji 
6 x (9 x 1,80 + 9 x 1,00 + 1 x 2,00) +FC, 2 szt. – 1 raz  do 23.07.2015 r. 

7. Badanie zawieszeń w zakresie okresowym, wielkość 1/63 kN, 2 szt. – 2 
razy 

pierwsza kontrola 
do 04.03.2015 r. 

8. Badanie osi koła linowego wschodniego w zakresie 3-letnim – 1 raz do 27.05.2015 r. 
9. Badanie kół linowych w zakresie 3-letnim – 1 raz do 13.11.2015 r. 
10. Badanie wieży szybowej w zakresie rocznym – 1 raz do 29.07.2015 r. 

11. Badanie metodą nieniszczącą zbrojenia szybowego i wyposażenia 
pomocniczego w zakresie rocznym – 1 raz do 17.03.2015 r. 

12. Badanie hydroakumulatora w zakresie okresowym – 1 raz do 13.12.2015 r. 
 



 
 

Szybik „Ważyn” 
1. Badanie maszyny wyciągowej w zakresie rocznym i półrocznym – 1 raz do 12.05.2015 r. 
2. Badanie maszyny wyciągowej w zakresie półrocznym – 1 raz do 12.11.2015 r. 
3. Badanie sygnalizacji szybowej w zakresie rocznym – 1 raz do 12.05.2015 r. 
4. Badanie koła linowego w zakresie 3-letnim – 1 raz do 10.12.2015 r. 

5. Badanie zabezpieczeń elektroenergetycznych urządzeń przynależnych 
maszynie wyciągowej – 1 raz do 21.03.2015 r. 

6. Badanie lin wyciągowych nośnych Ø14,0 WS 6 x 31 + A0 – Z/s – n – I – g 
– 1770, 4 szt. o długości 50 m każda – 1 raz do 02.07.2015 r. 

7. Badanie zawieszeń (zaciski dźwigu) naczynia wyciągowego i 
przeciwciężaru w zakresie okresowym, 8 szt. – 1 raz do 25.07.2015 r. 

8. Badanie głowicy szybika w zakresie rocznym – 1 raz do 25.08.2015 r. 

9. Badanie metodą nieniszczącą zbrojenia szybowego i wyposażenia 
pomocniczego w zakresie rocznym – 1 raz do 21.03.2015 r. 

Szyb „Trinitatis” 

1. Badanie maszyny wyciągowej w zakresie 3-letnim, rocznym i półrocznym  
– 1 raz do 30.05.2015 r. 

2. Badanie sygnalizacji szybowej w zakresie rocznym – 1 raz do 30.05.2015 r. 

3. Badanie zabezpieczeń elektroenergetycznych urządzeń przynależnych 
maszynie wyciągowej – 1 raz do 30.05.2015 r. 

4. Badanie elementów układu hamulcowego w zakresie 3-letnim – 1 raz do 30.05.2015 r. 
5. Badanie liny wyciągowej nośnej Ø22,0 S 6 x 19 – NFC 1570 B sZ– 1 raz do 30.05.2015 r. 

6. Badanie wytrzymałościowe drutów liny wyciągowej nośnej o konstrukcji  
6 x (1 x 2,00 + 9 x 1,00 + 9 x 1,80) + NFC – 1 raz do 30.05.2015 r. 

7. Badanie naczynia wyciągowego wraz z badaniem zmienności naprężeń w 
cięgłach nośnych w zakresie 3-letnim – 1 raz do 30.05.2015 r. 

8. Badanie zawieszenia, wielkość 0/40 kN – przed zabudową do 30.05.2015 r. 
9. Badanie koła linowego w zakresie 3-letnim – 1 raz do 30.05.2015 r. 
10. Badanie osi koła linowego w zakresie 3-letnim – 1 raz do 30.05.2015 r. 
11. Badanie wieży szybowej w zakresie rocznym – 1 raz do 30.05.2015 r. 

 
 


