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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452392-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Bochnia: Roboty wiertnicze i górnicze
2015/S 248-452392

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
ul. Campi 15
Osoba do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
32-700 Bochnia
POLSKA
Tel.:  +48 146152411
E-mail: k.wroblewski@kopalnia-bochnia.pl 
Faks:  +48 146124718
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.kopalnia-bochnia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

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

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

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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zabezpieczenie wyrobisk dojściowych do komory Ważyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kopalnia
Soli sp. z o. o. – wyrobiska dojściowe do komory Ważyn na poz. III Sienkiewicz.
Kod NUTS 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452392-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:k.wroblewski@kopalnia-bochnia.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są roboty górnicze związane z zabezpieczeniem wyrobisk dojściowych do komory
Ważyn na poz. III Sienkiewicz w Kopalni Soli Bochnia Sp. z o.o. o łącznej długości 268 mb.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45255500

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

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 037 600 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 19 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych 00/100 zł).
Termin wniesienia wadium upływa 3.2.2016 o godz. 8:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr. 109, poz. 1158, z późn. zm.).
Wymienione w formy wniesienia wadium muszą zostać złożone w kasie przedsiębiorstwa.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu żądaną kwotę należy przelać na rachunek zamawiającego w
Banku PKO S.A. Oddział Bochnia Nr konta: 71 1240 5208 1111 0000 5478 3162. Na przelewie należy umieścić
informację: wadium – zabezpieczenie wyrobisk dojściowych do komory Ważyn.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego.
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Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofert akceptowalną formą wadium zostanie
wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenie robót objętych przedmiotem zamówienia będzie następowało na podstawie faktur częściowych oraz
faktury końcowej, w oparciu o cenę jednostkową wykonania 1 mb robót górniczych.

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

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wykonawca zobowiązuję się do stosowania przepisów ustawy z 9.6.2011 Prawo
geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 196 ze zm.).

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga
przedstawienia:
— wykazu 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
(np. referencje, protokoły odbioru) o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto, mających za
przedmiot realizację usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. robót górniczych w wyrobiskach
dołowych,
— 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 ustawy
Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
potwierdzenia, 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,
— aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i
11 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert,
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— wykazu podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy o prawo zamówień publicznych, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga
przedstawienia oryginału lub kopii poświadczone 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 100
000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający wymaga aby osoby do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami posiadały uprawnienia
wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, należy przedstawić:
1) co najmniej jedną osobę posiadającą kwalifikację osoby Kierownika Działu Robót Górniczych w podziemnych
zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, a także legitymującą
się ukończeniem kursu okresowego z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru
podziemnych zakładów górniczych nie wchodzących w skład drużyny ratowniczej,
2) co najmniej jedną osobę posiadającą kwalifikację osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej w
podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, a także
legitymującą się ukończeniem kursu okresowego z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i
dozoru podziemnych zakładów górniczych nie wchodzących w skład drużyny ratowniczej,
3) co najmniej jedną osobę posiadającą kwalifikację osoby niższego dozoru ruchu w specjalności górniczej w
podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, a także
legitymującą się ukończeniem kursu okresowego z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i
dozoru podziemnych zakładów górniczych nie wchodzących w skład drużyny ratowniczej.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Gwarancja. Waga 5
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IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
13/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 2.2.2016 -
13:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.2.2016 - 09:00

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

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

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

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 3.2.2016 - 9:30
Miejscowość:
Bochnia.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa, przedstawiciele
firm składających oferty.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza

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

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

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.12.2015

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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