
oznaczenie sprawy:  3/2016 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:                                                            

„Dostawa 2690 ton spoiwa jako materiału wiążącego dla mieszaniny podsadzkowej 

likwidowanego szybu „Moszczenica” w Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. – etap II – 1300 ton.” 

 

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 będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) oraz przepisami wykonawczymi do 

ustawy, zwanej dalej ustawą.  

2.2.Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy. 

2.1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi                                  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w celu prawidłowego 

przygotowania oferty. 

2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

2.6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

2.7.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2.8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

2.9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

2.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

3.1. CPV: 24911200-5 (materiały chemiczne, kleje, spoiwa). 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1300 ton spoiwa jako materiału wiążącego  

dla wykonania mieszaniny podsadzkowej do wypełnienia rury szybowej likwidowanego  

szybu  „Moszczenica” w Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. 

3.3. Wymagane parametry zaprawy wytworzonej z udziałem spoiwa oraz solanki: 

a) wskaźnik wodno-spoiwowy W/S ≤ 0,3, 

b) wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach Rc ≥ 28MPa, 

c) uziarnienie  < 1mm, 

d) wydajność objętościowa >0,7m3/Mg spoiwa, 

e) wskaźnik rozmiękania >0,85, 

f) konsystencja – plastyczna.   
 



3.4. Wymagane dokumenty i zaświadczenia dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 

a) atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny, 

b) badanie promieniotwórczości spoiwa wykonane przez laboratorium akredytowane PCA, 

c) ocena ekologiczna spoiwa wraz z badaniami składu chemicznego spoiwa wraz ze 

składem chemicznym odcieków wodnych, wykonane przez laboratorium akredytowane, 

d) karta charakterystyki spoiwa, 

e) ocena toksyczności i szkodliwości spoiwa, 

f) dokumentacja techniczna spoiwa, 

g) badania właściwości fizyko-mechanicznych spoiwa zarobionego solanką pod kątem 

zastosowania w górnictwie podziemnym wykonane przez jednostkę naukowo-badawczą, 

h) badanie wytrzymałościowe spoiwa zarobionego solanką wykonane przez laboratorium 

akredytowane PCA.  
 

3.5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca zasypywania szybu Moszczenica na 

własny koszt. 

3.6. Spoiwo dostarczone winno być cementowozami wyposażonymi we własne sprężarki 

powietrza. Rozładunek spoiwa odbywać się będzie sukcesywnie w trakcie zasypywania 

szybu (czas rozładunku około 6 godzin). 
 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2017 roku. 
 

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, wykazując, że posiadają koncesję, 

zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

przedmiotowym zamówieniem - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania 

przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie  

dostaw określonych w  przedmiocie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 

100 000 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

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

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia: Wykonawca udokumentuje posiadanie samochodu 

specjalistycznego do przewozu materiału będącego przedmiotem zamówienia,  

o pojemności 25 ton, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: wymagane jest przedstawienie polisy,  

a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 50 000 PLN. 
 

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, zostanie wykluczony                     

z postępowania. 

Wykonawcy będą wykluczeni z postępowania również w przypadku zaistnienia 

okoliczności przewidzianych w art. 24 ust.2 pkt 1-3 ustawy.                                                                                                                                                                                
 

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 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 nie spełniony. 
 

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. 

d) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument,     

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 

warunku. 

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. 
 

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 5.1. 

niniejszej SIWZ, 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 oświadczenia i dokumenty: 

 

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

ustawy Pzp:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw z podaniem       



ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane  należycie (np. referencje, protokoły 

odbioru) o łącznej wartości  nie mniejszej niż 100 000 złotych  brutto, mających za 

przedmiot realizację dostaw do likwidacji wyrobisk podziemnych zakładów górniczych, 

d) oświadczenie posiadania samochodu specjalistycznego do przewozu materiału będącego 

przedmiotem zamówienia,  o pojemności 25 ton, 

e) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 50 000 PLN. 

 

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: 

f) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 

g) 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,  

h) 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, 

i) 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. 

f) 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, 

g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

h) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty wadium. 

2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i 11 ustawy, mają miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu 

do nich oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia 

właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 

niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11ustawy, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert, z tym że 

w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  

lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 



3. 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. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów               

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                     

oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 Nr 226, poz. 1817) w:  

1) § 3 ust. 1 pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                                       

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

-  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
 

2) § 3 ust. 1 pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego  

lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp. 
 

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: 

a) w sprawach proceduralnych – Patrycja Czado  tel. (14)  615 24 12, 

b) w sprawach merytorycznych – Kazimierz Wróblewski tel. (14)  615 24 11. 
 

8. Informacje dotyczące wadium. 
 

8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100 

zł). 

8.2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 01.06.2016 r. o godz. 8:00. 

8.3. 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 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr. 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

8.4. Wymienione w ppkt. b) – e) formy wniesienia wadium muszą zostać złożone w kasie 

przedsiębiorstwa. 



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 – 

dostawa spoiwa. 

8.6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu 

składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

8.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofert akceptowalną formą 

wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

8.8. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania 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 60 dni. 
   

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości zdekompletowania zawartości oferty. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i pod rygorem nieważności, w formie                                             

pisemnej.  

5. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych 

oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

6. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika w imieniu Wykonawcy, lub jeżeli ofertę i 

załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do 

oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w 

rejestrze lub ewidencji, pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że pełnomocnik jest 

uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszej SIWZ. 

8. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. Kserokopie muszą zawierać 

adnotacje „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone podpisem i imienną pieczątką 

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.  

9. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

10. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

11. Wszystkie strony ofert, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca,                      

w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane przez osobę (osoby) 

upoważnione w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do 

dokonywania określonych czynności prawnych. 

12. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu i 

umieszczenie obok niego poprawnego. Oferta nie powinna zawierać żadnych dopisków 

między wierszami, fragmentów wymazanych ani nadpisanych poza niezbędnymi do 

poprawy. W przypadku naniesienia poprawki, powinna ona zostać parafowana przez osobę 

lub osoby podpisujące ofertę.   

13. 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 dostawę spoiwa, nie otwierać przed 

01.06.2016  r.” 
 

 

 

 



11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Oferty należy składać na adres: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.,  

ul. Campi 15; 32-700 Bochnia   –  Sekretariat w terminie do dnia 01.06.2016 r.  

do godz. 9:00. 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Bochni, ul. Campi 15,                            

w sali konferencyjnej w dniu 01.06.2016 r. o godz. 9:30.  
 

12. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny: cena oferty uwzględnia wszystkie 

zobowiązania, należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość podatku VAT 

oraz cenę brutto w PLN cyfrowo i słownie za zadanie objęte przedmiotem zamówienia 

oraz cenę jednostkową za 1 tonę spoiwa wraz z transportem. 

2. Cena całkowita 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. 

3. Wynagrodzenie przedstawione przez Wykonawcę nie ulegnie podwyższeniu w czasie 

realizacji całego przedmiotu zamówienia. 

4. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku 

5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.  

6. 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. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

a) Cena za wykonany przedmiot zamówienia  (C) – znaczenie 95 %, 

b) Termin płatności faktur za wykonany przedmiot zamówienia podany przez  

    Wykonawcę w dniach (T) – znaczenie 5 %. 

2. Ocena ofert (O) stanowi sumę arytmetyczną ww. kryteriów:  

  O = C + T 

3. Liczba punktów, którą otrzyma oferta Wykonawcy, na podstawie oceny oferty w oparciu o 

kryterium ceny, którą zapłaci Zamawiający, za  wykonany przedmiot zamówienia, będzie 

obliczana według następującego wzoru: 

95x
Co

Cn
C   

  gdzie: 

            C – ilość punktów przyznana ofercie badanej, 

            Co – cena, którą zapłaci Zamawiający, za wykonany przedmiot zamówienia                                          

w   ofercie badanej, 

Cn – najniższa cena, którą zapłaci Zamawiający, za wykonany przedmiot  

zamówienia, spośród wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie. 

4. Liczba punktów, którą otrzyma oferta Wykonawcy, na podstawie oceny oferty w oparciu o 

kryterium termin płatności faktur za wykonany przedmiot zamówienia, będzie obliczana według 

następującego wzoru: 



5x
Tn

To
T   

gdzie: 

T - ilość punktów przyznana ofercie badanej,  

To – termin płatności faktur za  wykonany przedmiot zamówienia  w badanej 

ofercie (podany w dniach), 

   Tn – najdłuższy termin płatności faktur za wykonany przedmiot zamówienia  

(podany w dniach) spośród złożonych ofert podlegających ocenie 

Uwaga: 

Minimalny termin płatności faktur wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 dni. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w oparciu o podane kryteria                     

w sumie uzyska największą ilość punktów. Wszystkie obliczenia będą dokonywane                     

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  

7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

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. 

2. Informacje o których mowa w pkt. 1 zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

zamawiającego: www.kopalnia-bochnia.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym                 

w siedzibie Zamawiającego. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie                 

nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty  

najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony                  

w art. 27 ust. 2, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, w miejscu  

i terminie wskazanym w zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy, którego ofertę 

uznano za najkorzystniejszą. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem o którym mowa w pkt. 3 niniejszej 

SIWZ, jeżeli w postępowaniu przetargowym zostanie złożona tylko jedna oferta. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                    

o udzielenie zamówienia publicznego – przed zawarciem umowy z Zamawiającym – 

Wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu umowy określającej 

podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 
 

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy. 
  

1. Wykonawca dostarczy przedmiotowe spoiwo własnym staraniem i kosztem do miejsca   

zasypywania szybu „Moszczenica”. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

netto.  



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. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

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

okoliczność, w szczególności prawna, ekonomiczna, techniczna lub niekorzystne warunki 

atmosferyczne, 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. 

6. Ilość i terminy dostaw powinny uwzględniać polecenia Zamawiającego.  

7. Rozliczenie dostaw nastąpi w okresach miesięcznych na podstawie faktury VAT. 

 
 

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

o udzielenie zamówienia. 
 

Wykonawcy, których interes doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zasad udzielania 

zamówień przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

 

Podpisy członków komisji przetargowej: 

 

1. Kazimierz Wróblewski  ………………………………… 

2. Barbara Korta     ………………………………… 

3. Grażyna Wszołek       ………………………………… 

4. Patrycja Czado       ………………………………… 

ZATWIERDZAM 


