
Oznaczenie sprawy: Nr 6/2014 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
na usługę w zakresie: projekt techniczny gromadzenia solanki w wyrobiskach dołowych 
Kopalni Soli Siedlec – Moszczenica. 

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. 2010, Nr 113,  poz. 759 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. 2010, Nr 113, poz. 759                    
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. 2010, Nr 113, poz. 759 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. 2010,   
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
2.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość 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:  71320000-7. 
3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego gromadzenia solanki  

w wyrobiskach dołowych Kopalni Soli Siedlec – Moszczenica. 
3.3. Charakterystyka wyrobisk dołowych Kopalni Soli Siedlec – Moszczenica: 

a) wyrobiska znajdują się na dwóch poziomach na głębokości 406 m ppt i 460 m ppt, 
b) objętość wyrobisk: ok. 250 tys. m3, 
c) złoże soli udostępnione było dwoma szybami, odległymi od siebie o 2100 m, 



d) szyby są obecnie likwidowane poprzez zasypywanie. 
 

3.4. Projekt winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a szczególnie  
z §378 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych z dnia 28 czerwca 2002 r.  
(Dz. U. 2002 nr 139, poz. 1169 z późn. zm.). 

3.5. Zamawiający udostępni wszelkie posiadane opracowania i dokumentacje dotyczące 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: 30 września 2014 r. 

5. Opis warunków 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: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie, 

b) 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 – Zamawiający wymaga przedstawienia wykonania podobnych 
opracowań, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi              
do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku  
w tym zakresie, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie. 
 

5.2. 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. 
 

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

 
5.4. 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. 

 
5.5. 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) potwierdzenie wykonania co najmniej jednego opracowania o zakresie podobnym do 
przedmiotu zamówienia, 

 w celu potwierdzenia, że spełnia uprawnienie do wykonywania określonej działalności      
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp: 

d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

e) 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. 

6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) 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. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, ze strony Zamawiającego,       
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 6.00 a 14.00 jest:  
Krzysztof Hałas, tel. (14) 615 24 45.  

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. 

 
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 projekt techniczny gromadzenia 
solanki, nie otwierać przed 10.04.2014 r.” 

10.7. Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
10.8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 
 

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 10.04.2014 r.,  
do godz. 9:00. 



11.2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Bochni, ul. Campi 15,                    
w Sali Konferencyjnej, w dniu 10.04.2014 r. o godz. 9:30.  

 
12. Opis sposobu obliczania ceny. 
 

12.1. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT 
oraz zawierać wszystkie koszty poniesione w zawiązku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia.  

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

12.3. Rozliczenie za przedmiot zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich. 
12.4. 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: 
 
cena brutto oferty – 100% . 
 

13.2. Ofertom  przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru:  
 
                                                              minimalna oferowana cena brutto  
ilość punktów badanej oferty  =   .....................................................................     x  10   
                                                                  cena brutto badanej oferty  

 
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 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. 
 



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 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, w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego netto. 

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

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

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

16.7. Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność 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. 
 

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. 

 


