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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

„Remont schodów w szybie „SUTORIS”. 

Nr sprawy:  4/2017 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.,  

32-700 Bochnia, ul. Campi 15  

Tel.: (14) 6152400,  

fax: (14) 6124718  

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl  

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

REGON: 000867845, NIP: 868 000 04 85.  

Godziny urzędowania: od 6:00 do 14:00 

 

II.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej progów 

określonych w treści art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24aa ustawy. 

III.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

   1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla górnictwa, polegające na remoncie schodów  

       w szybie „SUTORIS”.   

2.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

     CPV: 45.25.41.00-3 - roboty budowlane dla górnictwa; 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe; 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych; 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

3.  Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia:  

- Rozebranie istniejących schodów (w szczególności biegi schodowe, podesty, dźwigary, wsporniki), 

- Demontaż mocowania i montaż  nowego mocowania  kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych  

   w przedziale schodowym (należy uwzględnić dostawę konsoli i uchwytów kablowych ze stali 

nierdzewnej, a także właściwy dobór uchwytów do istniejących kabli oraz obliczenia sprawdzające dla 

konsol do podwieszenia przedmiotowych kabli w szybie oraz konieczność prowadzenia kabli 

teletechnicznych od kabli elektroenergetycznych w odległości min. 30 cm),     

- Demontaż istniejącego oświetlenia, 

- Regulacja i naprawa sączków odbierających wodę ze ścian szybu, 

- Budowa nowych schodów (w szczególności biegi schodowe, podesty, dźwigary, wsporniki), 

- Montaż nowego oświetlenia (lampy bez zmian, przewód zasilający i uchwyty mocujące do wymiany na   

nowe), 

- Przebudowa ścianki oddzielającej przedział szybowy od przedziału schodowego, 

  polegająca na wymianie wszystkich elementów drewnianych oraz remoncie elementów stalowych. 

mailto:sekretariat@kopalnia-bochnia.pl
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   Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa Projekt techniczny stanowiący 

załącznik nr 6 do  SIWZ oraz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ zaktualizowany, w zakresie ilości  

i rodzaju kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych, rysunek tarczy szybu Sutoris.  

   Zakres robót nie obejmuje prac na nadszybiu, a przewidzianych do wykonania w Projekcie technicznym.  

   W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie wszystkich dokumentów i dokumentacji,   

   związanych z jego realizacją , zgodnie z wymogami Prawa geologicznego i górniczego.  

  

4. Warunki realizacji robót. 

  a)  Zamawiający udostępnia Wykonawcy  szyb Sutoris do pracy na dwie zmiany w ciągu doby, 

  b)  Wykonawca zapewnia własnym staraniem i kosztem obsługę górniczego wyciągu szybowego 

(maszynista wyciągowy, sygnalista szybowy), 

  c)   wszystkie materiały odpadowe powstałe po wykonanych pracach Wykonawca zagospodaruje 

własnym kosztem i we własnym zakresie, 

 d)   Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Technologii bezpiecznego prowadzenia robót, która 

podlegać będzie zatwierdzeniu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Bochnia”, 

 e)   Zamawiający udostępnia pracownikom Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z lamp górniczych, z 

lampowni i markowni oraz łaźni górniczej, 

 f)     Zamawiający zapewnia możliwość nieodpłatnego przyłącza do rurociągu sprężonego powietrza Ø80 

znajdującego się w szybie Sutoris, 

 g)   roboty winne być wykonane zgodnie z: 

       1) dokumentacją pn. „Projekt techniczny na remont schodów w szybie „Sutoris” – opracowaną w    

sierpniu 2016 r. przez Architraw – Pracownia Projektowa z Dulowej, oraz zaktualizowanym 

rysunkiem tarczy szybu Sutoris, 

       2) technologią bezpiecznego prowadzenia robót. 

 

5. Informacje dot. szybu „SUTORIS” 

 Lokalizacja szybu.  

Szyb położony jest w centralnej części budynku nadszybia. Szyb posiada dwa przedziały: przedział 

schodowy i przedział windowy. Przedział schodowy znajduje się po lewej stronie szybu.  Poniżej -75,0 m 

przedział schodowy przechodzi w przedział drabinowy. 

 Dane techniczne szybu. 

Szyb na odcinku 75 m w głąb, w najszerszych miejscach podsiada wymiar: 2,8 x 5,5 m. szyb 

jest wykonany z cegły o grubości ścianki 45 cm. Dodatkowo na całej wysokości szyb jest wykończony 

torkretem o grub. 5 cm. Łączny wymiar ściany to 50 cm. Ze względu na nierówności na każdej kondygnacji 

wymiar ten może się od siebie różnić. Głębokość objęta wymianą  schodów wynosi 70,16 m. 

Przedział schodowy stanowi wycinek szybu na dł. 70,2 m. W przedziale zabudowanych jest 29 biegów 

schodowych /377 stopnie drewniane o dł. 80 cm/. W każdym biegu schodowym znajdują się dwa 

drewniane pomosty spoczynkowe o średnich wym. 80x5x250 cm. Każdy pomost spoczynkowy 

zabudowany jest na dwóch dźwigarach drewnianych o wym. 18x15 cm. Dźwigary zamocowane są  

w obudowie szybu na stalowych wspornikach lub bezpośrednio. 

Przedział schodowy oddzielony jest od pozostałej części szybu ażurowym przepierzeniem z desek  

o grubości 3 cm. Obmurze obudowy szybu w przedziale schodowym wykonane jest z cegły pokrytej 

tynkiem cementowym i powłoką malarską. 

Obecne schody składają się z czterech odcinków: 

     - wejście do szybu i pierwsza kondygnacja schodów składająca się z trzech biegów  

     - schodów dwubiegowych – część powtarzalna kondygnacja od -2 do -24 



3 
 

     - schody dwubiegowe – kondygnacja -25 

     - dolnego biegu kierującego do chodnika 

 Poniżej -75,0 m szyb zmienia przekrój i ma wymiary 4,4 x 5,8 m 

6. Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być prowadzone 

zgodnie z zasadami techniki sztuki górniczej oraz obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U. z 2011 r.  Nr 163 poz. 981; z poźn. zm.), 

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

dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1118 ). 

7.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

8.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

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

 lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

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

przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:   pracownicy fizyczni – 

bezpośrednie wykonywanie robót.  

      

  IV.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zrealizować  w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia 

    umowy. 

2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

3.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy miesięczny  harmonogram rzeczowo – finansowy 

  robót, który będzie stanowił załącznik do umowy. 

 

 V.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

      spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

         2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

 posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej 

 działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 

500 000,00 PLN  

Ocena spełniania ww. warunku prowadzona będzie w oparciu o treść dokumentów potwierdzających, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 

        2.2. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

 spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim 

 poziomie jakości dotyczące:  

2.2.1. Doświadczenia tj. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

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

 wykonał co najmniej jedną robotę górniczą związaną z drewnianym przedziałem szybowym wykonywaną 

na czynnym szybie, o wartości nie mniejszej  niż 1 000 000,00 zł brutto. Przez prace wykonywane na 

czynnym  szybie  należy rozumieć prowadzenie robót przez jedną, dwie lub więcej zmian roboczych, 

a następnie przekazywanie szybu w użytkowanie Kopalni. Nie  wlicza się przekazania szybu celem 

rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia.  
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Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale 

VII, pkt 7 lit. a ppkt i, według kryterium spełnia/nie spełnia.   

 2.2.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca winien wykazać, że 

prace nadzorowane będą przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania czynności:  

 co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia wyższego dozoru ruchu specjalności górnicze 

wyciągi szybowe, uprawniające do wykonywania czynności w ruchu kopalni takiej jak KS Bochnia 

- 1 osoba), 

 co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia dozoru ruchu specjalności górnicze wyciągi 

szybowe,  uprawniające do wykonywania czynności w ruchu kopalni takiej jak KS Bochnia – 1 

osoba), 

Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale 

VII, pkt 7 lit. a ppkt ii, według kryterium spełnia/nie spełnia.  

 

VI.   PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

     zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

2.  Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 

1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

 b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

3.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp 

lub Rozdziału VI pkt. 2 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 

są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
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nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje 

się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3 powyżej. 

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

VII.   OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

           W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA 

          SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 

o którym mowa w pkt. 1.  

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 5 

do SIWZ. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 

następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z pkt 4 i 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

następujące oświadczenia lub dokumenty: 

a. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

i. wykazu wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu 

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

najmniej jednej roboty górniczej związanej z drewnianym przedziałem szybowym 

wykonywanej na czynnym szybie, o wartości nie mniejszej  niż 1 000 000,00 zł brutto. 

wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i  podmiotu, na rzecz 
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którego została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota została 

wykonana  należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana 

zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo  przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota była 

wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

   Przez prace wykonywane na czynnym  szybie  należy rozumieć prowadzenie robót przez     

jedną, dwie lub więcej zmian roboczych, a następnie przekazywanie szybu w użytkowanie 

Kopalni. Nie  wlicza się przekazania szybu celem rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia. 

 Wzór wykazu stanowi załącznik 3 do SIWZ; 

ii. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za nadzorowanie robotami budowlanymi dla 

górnictwa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, uprawnień,  niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi 

załącznik 4 do SIWZ. 

iii. polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą 

niż 500 000,00 PLN.   

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

b. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

i. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp; 

ii. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

iii. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 lit. b. ppkt i. składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 lit. b. ppkt ii. lub iii. dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

10. Dokument, o którym mowa w pkt 8. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9. powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 8. i 9., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby.                      Pkt 10. stosuje się. 

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 7, 

jeżeli zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile nadal są aktualne) lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. 1114 z późn. zm.).  W takim 

wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio oznaczenie postępowania, w którym te 

oświadczenia lub dokumenty zostały Zamawiającemu złożone lub adres internetowy 

ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może je pobrać. 

 

VIII.         INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, 

                  NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH 

                POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w Rozdziale VII  

pkt 2 SIWZ. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 

może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą 

6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt 7 lit. a i b. Postanowienia pkt 13  

rozdziału VII stosuje się odpowiednio. 

 

IX.     INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

                    ZAMÓWIENIA  (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp, oraz o których mowa w Rozdziale VI pkt 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem V SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie oddzielnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz potwierdzają brak podstaw do wykluczenia. 

 



9 
 

X.     SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

                   OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz.U. poz. 1529 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę: Kazimierz 

Wróblewski, k.wroblewski@kopalni-bochnia.pl . 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

7. Oświadczenia, o których mowa w rozdziałach VII, VIII i IX składane przez wykonawcę i inne 

podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w rozdziałach VII, VIII i IX, inne niż oświadczenia, należy złożyć  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca 

- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

XI.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

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

3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu 

z udziału w postępowaniu – o którym mowa w rozdziale VII pkt. 1; 

b. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 

c. pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 

wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w rozdziale VII; 

mailto:k.wroblewski@kopalni-bochnia.pl
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d. dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu  

o którym mowa w Rozdziale VIII (jeżeli dotyczy). Dowodem może być w szczególności 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres 

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego 

podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Ofertę zaadresowaną na Zamawiającego należy złożyć w kopercie lub w innym opakowaniu z 

napisem: „Remont schodów w szybie Sutoris” oraz nazwę i adres Wykonawcy. 

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 

z nieprawidłowego oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w 

niniejszym punkcie. 

6. Oferty należy składać do dnia 24.07.2017 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego - 

Sekretariat (czynne w godz. 6:00 – 14:00). 

7. Termin powyższy zostanie uznany, jeżeli oferta znajdzie się w siedzibie Zamawiającego przed 

jego upływem. 

8. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

9. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną zostaną odrzucone. 

10. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dostarczenia do miejsca składania ofert. 

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert. 

11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę – w tym celu 

należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: nazwa i adres 

Wykonawcy oraz nazwa przetargu lub „wycofać ofertę” – w tym przypadku należy pisemnie 

zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz 

wskazania przetargu, którego dotyczy wycofanie. 

 

XII.         MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

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

konferencyjna) w dniu `24.07.2017 r. o godz. 09:30. 

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

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

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

sfinansowanie zamówienia. 

XIII.       OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 1.    Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej ceny: należy podać cenę netto, stawkę podatku    

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

zamówieniem.  

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.  
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3. Cenę oferty stanowić będzie cena obliczona jako suma iloczynów ilości planowanych prac  

i przewidzianych przez Wykonawcę cen jednostkowych tych prac , określonych w druku oferty 

załącznik 1 do SIWZ. 

4. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.  

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

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

oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.   

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

7.  W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub 

stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający 

będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający - wyłącznie dla 

celów porównania ofert - doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 

polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w 

Formularzu oferty. 

8.    Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

 

XIV.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN. 

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

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

przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

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

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

           Bochnia nr: 71 1240 5208 1111 0000 5478 3162 

          Nie dopuszcza się wpłaty gotówki w Kasie Zamawiającego. 

         5.   Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie 

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

               wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające  oświadczenie,  iż 

               zaszła  jedna  z  przesłanek  wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a okres jego ważności nie 

               może być krótszy niż okres związania ofertą. 

 

  XV.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

terminu składania ofert. 
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 XVI.    KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

  1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie   następujące 

       kryteria oceny ofert: 

cena – 100 % 

 Kryterium ceny – (0 – 100 pkt.) 

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

Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty 

uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

 

C  - liczba punktów za cenę  

Cn - najniższa cena ofertowa 

Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 100% 

 2.   Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

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

       w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów.  

 4.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

     XVII.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU 

          ZAWARCIA UMOWY 

1.   W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 

wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której 

m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do 

wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

2.    Zgodnie z zapisami wzoru umowy, warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez 

Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi umowy. Jeżeli przedłożone przez Wykonawcę na etapie postepowania 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie odpowiada przedmiotowi umowy, 

Zamawiający zażąda uzupełnienia zakresu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na 

etapie zawierania umowy. 

W związku z powyższym, Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Zamawiającemu, przed 

podpisaniem umowy, kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   

3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

odrębnym pismem.   
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     XVIII.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.   Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto)podanej w ofercie. 

2.   Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 

jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) 

3.     Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy  

           PKO SA Oddział  Bochnia nr: 71 1240 5208 1111 0000 5478 3162 z dopiskiem „zabezpieczenie    

należytego wykonania umowy – remont schodów w szybie Sutoris”.   

 

XIX.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

             ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Warunki techniczne realizacji zamówienia: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Technologii Bezpiecznego Prowadzenia Robót, 

która podlegać będzie zatwierdzeniu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli 

„Bochnia”.   

b) prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przy prowadzeniu robót 

na terenie zakładu górniczego, 

c) rozpoczęcie robót może nastąpić po protokolarnym przekazaniu placu budowy, 

d) Wykonawca wykonuje zabudowę i obsługę maszyn i urządzeń niezbędnych  

do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i opracowaną dokumentacją, 

e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia narzędziami 

i urządzeniami będącymi w jego dyspozycji, 

f) wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca, 

g) prace należy prowadzić w sposób zapewniający przepływ powietrza na dotychczasowym 

poziomie,  

h) Zamawiający udostępnia pracownikom Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z lamp 

górniczych, z lampowni i markowni oraz łaźni górniczej, 

i)      obsługę górniczego wyciągu szybowego szybu wykonuje Wykonawca, 

j)      Zamawiający zapewnia możliwość nieodpłatnego przyłącza do rurociągu sprężonego 

powietrza Ø80 znajdującego się w szybie Sutoris,  

k) prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, dostarczonym przez Zamawiającego. 

l)       wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być prowadzone 

zgodnie z zasadami techniki sztuki górniczej oraz obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U. z 2011 r.  Nr 163 poz. 981; z poźn. 

zm.), rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych 
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wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1118 ), 

m) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i 

koordynacji robót, należy przestrzegać postanowień zawartych w szczegółowym podziale 

obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego a Wykonawcy. 

Określając powyższe obowiązki uwzględnione zostaną w szczególności  następujące 

postanowienia: 

 Wykonawca nie może realizować przedmiotu umowy z naruszeniem ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszystkie szkody wyrządzone 

zamawiającemu, które powstały z jego winy w związku z realizacją umowy, 

 Wykonawca zapewni w trakcie realizacji prac sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi 

pracami przez osoby posiadające uprawienia wynikające z ustawy Prawo geologiczne 

 i górnicze, 

 Wykonawca zapewni zatrudnianie pracowników posiadających stosowne szkolenia bhp, 

aktualne badania lekarskie adekwatne do rodzaju wykonywanych prac, 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników,   

n) w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie wszystkich dokumentów  

i dokumentacji, związanych z jego realizacją , zgodnie z wymogami Prawa geologicznego  

i górniczego, 

o) wszystkie materiały odpadowe powstałe po wykonanych pracach Wykonawca zagospodaruje 

własnym kosztem i we własnym zakresie 

2. Termin realizacji umowy – 6 m-cy od daty podpisania umowy. 

3. W toku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy będą się odbywać; 

a) odbiory miesięczne, 

b) odbiór końcowy. 

               Protokoły odbioru będą zawierać ilości wykonanych prac, określonych w druku oferty.       

       4.   Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować w oparciu o faktury 

              miesięczne, na podstawie odbiorów miesięcznych oraz faktury końcowej na podstawie protokołu 

              odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.          

       5.  Faktury, o których mowa w pkt 4 płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania, przez 

             Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury.         

       6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres wykonywania umowy polisy,  

              a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony  

             od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będącej przedmiotem umowy, 

             na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN, 

7.  Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 

robót. 

8.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przedmiotu umowy, w 

wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie przez Wykonawcę   od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

netto. 
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10. Jeśli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, każda ze stron może dochodzić  

odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 11. W chwili podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości………………, co stanowi 10% wartości umowy brutto. 

12. W razie sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Strony poddają się orzecznictwu sądu 

właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

13. Zamawiający udostępnia Wykonawcy nieodpłatnie urządzenie wyciągowe zabudowane w szybie 

Sutoris na czas prowadzenia robót przez dwie zmiany w ciągu doby. Obsługę urządzenia 

wyciągowego zapewnia Wykonawca. 

14. Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany: 

a) zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. Pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 

się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, warunków realizacji przedmiotu umowy, 

terminu realizacji umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia – w następujących 

przypadkach: 

i. przestojów i opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, 

ii. w przypadku wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji pn. „Projekt 

techniczny na remont schodów w szybie „Sutoris” warunków realizacji przedmiotu 

umowy, które groziłyby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę przy użyciu dotychczasowych materiałów, urządzeń lub 

zastosowaniu dotychczasowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

iii. działania siły wyższej, 

iv. zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili wszczęcia postepowania 

o udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy. 

b) oprócz okoliczności wskazanych w lit. a), zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie 

w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy prawo zamówień publicznych.   

15. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób wykonujących roboty objęte przedmiotem 

zamówienia, z wyłączeniem osób dozoru ruchu, wyłącznie na podstawie umów o pracę. 

     16. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, podwykonawcę zobowiązań związanych z 

zatrudnianiem osób na podstawie umów o pracę, zamawiający wzywa wykonawcę do 

niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, a także ma prawo do jednoczesnego naliczania kary 

umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek. 

    17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

  

XX.     POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach szczegółowo opisanych w dziale VI ustawy. 

Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

2. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie wobec następujących 

czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z 

postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu 

zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty. W pozostałym zakresie Wykonawca może 
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poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. 

        3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

                 zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

               czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

               odwołanie. 

       4.     Więcej informacji o sposobie wnoszenia środków ochrony prawnej znajduje się na stronie Urzędu  

                Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl.  

 

XXI.  INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

 

XXII.  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Formularz oferty; 

2. Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz  spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu; 

3. Formularz wykaz robót; 

4. Formularz wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunku 

dotyczącego osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia; 

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

6. Projekt techniczny; 

7. Zaktualizowany rysunek tarczy szybu Sutoris; 

 

Bochnia, 06.07.2017 r.  

 

 

                                                                                                                                                              

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

