
Katowice: Rozbudowa i doposażenie instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla 
(część naziemna) w KWK Wieczorek 
Numer ogłoszenia: 426010 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Instytut Górnictwa , pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice, 
woj. śląskie, tel. 032 2581631-9, faks 0322596533. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.katowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i doposażenie 
instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - 
Rozbudowa instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK 
Wieczorek 1. Zakres zamówienia dla cześci I. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim 
zakresem zaprojektowania i wykonanie prac przy doposażeniu instalacji pilotowej 
podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek na terenie Szybu 
Wschodniego. Prace będą wykonywane w trzech etapach: Etap I będzie obejmował prace 
związane z doposażeniem i zabezpieczeniem instalacji w zakresie zgodnym z punktem 1.1. 
Termin wykonania do 31.01.2014, w tym prace zabezpieczające na okres zimowy do 
30.11.2013r. Etap II będzie obejmował przygotowanie instalacji do pracy w zakresie 
zgodnym z punktem 1.2. Termin wykonania do 31.01.2014. Etap III będzie obejmował udział 
w zabezpieczeniu technicznym przebiegu prowadzonych prac badawczych w zakresie 
zgodnym z punktem 1.3. przez okres trzech miesięcy trwania eksperymentu. Termin 
rozpoczęcia eksperymentu zamawiający poda z 30 dniowym wyprzedzeniem. Eksperyment 
będzie realizowany przez trzy miesiące w okresie od 01.02. do 31.10.2014r. Etap IV będzie 
obejmował demontaż dzierżawionych na okres prowadzenia badań przez Zamawiającego 
urządzeń po zakończeniu badań. Termin wykonania: 30 dni od daty zakończenie 
eksperymentu nie później niż do 30.11.2014r. Część II - Doposażenie instalacji pilotowej 
podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  



 Dotyczy części I Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o 
których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia 
podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.10.00-6, 45.31.00.00-3, 71.32.00.00-7, 
24.95.40.00-6, 39.13.00.00-2, 44.31.32.00-9, 24.95.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.11.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadania wiedzy i doświadczenia - dotyczy części I Opis sposobu dokonania 
oceny spełniania warunku: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - 1 robotę 
budowlaną w zakresie budowy instalacji przemysłowych o wartości co 
najmniej 400 000 złotych brutto. - jedną usługę w zakresie projektowania i 
wykonania instalacji oczyszczania i schładzania gazu powstałego z procesów z 
wykorzystaniem węgla o wartości co najmniej 200 000 złotych brutto. W celu 
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz robót 
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 do SIWZ. Posiadania wiedzy i 
doświadczenia - Dotyczy części II Opis sposobu dokonania oceny spełniania 
warunku: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli złoży oświadczenie z 
art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca 



zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: Podpisane oświadczenie 
stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia - Dotyczy części I Opis sposobu 
dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi wykazać 
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykaże, że 
osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane kwalifikacje 
zawodowe lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca winien 
wykazać się dysponowaniem osobami spełniającymi następujące wymogi: - co 
najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót. - co najmniej 1 osobą, 
która będzie wykonywać prace projektowe z uprawnieniami w specjalności 
architektonicznej, oraz co najmniej 2-letnim doświadczeniem w projektowaniu 
instalacji rurociągowych. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
wraz z ofertą: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia - Dotyczy części II Opis sposobu 
dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca spełni powyższy warunek, 
jeśli złoży oświadczenie z art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa 
powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: Podpisane 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Dotyczy części I Opis sposobu 
dokonania oceny spełniania warunku: Sytuacja ekonomiczna: Wykonawca 
musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie 
mniejszą niż 500 000 zł. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
wraz z ofertą: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł. Sytuacji ekonomicznej i 



finansowej - Dotyczy części II Opis sposobu dokonania oceny spełniania 
warunku: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli złoży oświadczenie z 
art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: Podpisane oświadczenie 
stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie zrealizował co najmniej - 1 robotę budowlaną w zakresie budowy 
instalacji przemysłowych o wartości co najmniej 400 000 złotych brutto. - jedną 
usługę w zakresie projektowania i wykonania instalacji oczyszczania i schładzania 
gazu powstałego z procesów z wykorzystaniem węgla o wartości co najmniej 200 
000 złotych brutto. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 



 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 aktualny odpis 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert;  



 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym 
wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty - 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy zgodny z załącznikiem nr 11 do 
SIWZ 3. Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące 
przynależności do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 4. 
Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o 
udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika, to 
pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty i posiadać formę oryginału lub kopii 
uwierzytelnionej przez notariusza. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana postanowień umowy 
może być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących 
przypadkach i na następujących warunkach: Dla części I 1. zmiana terminu realizacji 
zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: 1) z powodu 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a wynikające z faktu, że 
Zamówienie jest realizowane na terenie podmiotu trzeciego tj. KWK Wieczorek. 2) 



otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowy Projekt zawierającej zmiany zakresu 
zadań inwestycyjnych, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do 
których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany 3) z powodu okoliczności siły 
wyższej, 4) prac zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres 
uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; 5) 
wstrzymania przez Zamawiającego realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia 
terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. 6) Wykonawca może żądać 
przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem 
przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć 
potwierdzonych przez inspektora nadzoru. 7) z powodu zmiany terminu uruchomienia 
instalacji, który jest zakładany na dzień 1.02.2014r. 8) rozpatrywania, opiniowania i 
uzgadniania dokumentacji przez Zamawiającego 2. zmiany w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy: 1) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w 
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 2) zmiana 
dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -uzgodniona 
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 3) zmiana 
zakresu prac wynikająca ze zmian dokumentacyjnych wprowadzonych przez Zamawiającego 
wskutek konieczności dostosowania do wyposażenia technologicznego, a wynikającą z faktu, 
że Zamówienie jest realizowane na terenie podmiotu trzeciego tj. KWK Wieczorek. 4) z 
powodu okoliczności siły wyższej, 3. Z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i 
odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała. 4. Z 
powodu zmiany regulacji prawnych powszechnie obowiązujących w dniu podpisania umowy. 
Dla części II a. z powodu przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a 
wynikających z faktu, że Zamówienie jest realizowane na terenie podmiotu trzeciego tj. KWK 
Wieczorek. b. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących 
następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. 
Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub 
naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu. c. zmiany nazw, siedziby 
stron umowy, numerów kont bankowych; d. gdy powstała możliwość dokonania nowszych i 
korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te 
istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia, e. 
jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszą wersję zaoferowanego przedmiotu umowy, a opisany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest 
produkowany. f. otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowy Projekt 
zawierającej zmiany zakresu zadań inwestycyjnych, terminów realizacji, czy też ustalającej 
dodatkowe postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany, g. 
zmiany terminu wykonania zamówienia wyłącznie z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego np. w przypadku gdy Zamawiający nie może udostępnić pomieszczeń 
Wykonawcy w celu dokonania instalacji i uruchomienia. h. zmiany terminu wykonania 
zamówienia z powodu rozpatrywania, opiniowania i uzgadniania dokumentacji przez 
Zamawiającego i. z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT, strony dostosują 
wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą 
lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała. j. z powodu zmiany regulacji 
prawnych powszechnie obowiązujących w dniu podpisania umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://www.gig.eu/pl/a158/Aktualne_przetargi.html 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Główny 
Instytut Górnictwa 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Zespół Inwestycji i Remontów pok. 
9a budynek B. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 04.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice, Plac 
Gwarków 1, Zespół Inwestycji i Remontów pok. 9a budynek B. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rozbudowa instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla 
(część naziemna) w KWK Wieczorek. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 
zamówienia obejmuje swoim zakresem zaprojektowania i wykonanie prac przy 
doposażeniu instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w 
KWK Wieczorek na terenie Szybu Wschodniego. Prace będą wykonywane w trzech 
etapach: Etap I będzie obejmował prace związane z doposażeniem i zabezpieczeniem 
instalacji w zakresie zgodnym z punktem 1.1. Termin wykonania do 31.01.2014, w 
tym prace zabezpieczające na okres zimowy do 30.11.2013r. Etap II będzie 
obejmował przygotowanie instalacji do pracy w zakresie zgodnym z punktem 1.2. 
Termin wykonania do 31.01.2014. Etap III będzie obejmował udział w zabezpieczeniu 
technicznym przebiegu prowadzonych prac badawczych w zakresie zgodnym z 
punktem 1.3. przez okres trzech miesięcy trwania eksperymentu. Termin rozpoczęcia 
eksperymentu zamawiający poda z 30 dniowym wyprzedzeniem. Eksperyment będzie 
realizowany przez trzy miesiące w okresie od 01.02. do 31.10.2014r. Etap IV będzie 
obejmował demontaż dzierżawionych na okres prowadzenia badań przez 
Zamawiającego urządzeń po zakończeniu badań. Termin wykonania: 30 dni od daty 
zakończenie eksperymentu nie później niż do 30.11.2014r.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.10.00-6, 45.31.00.00-3, 71.32.00.00-
7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.  
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Doposażenie instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla 
(część naziemna) w KWK Wieczorek. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - dostawa 1,5 ton 
soli tabletkowanej dla potrzeb zmiękczacza, - dostawa 100 l biocydu dla potrzeb 
zabezpieczenia układu chłodniczego, - dostawa pojemników na kondensat - 3 
paletopojemniki o pojemności 1000 l każdy przystosowane do transportu wózkiem 
widłowym, - dostawa ogrodzenia (siatka) o wysokości 2,5 m i dł. ok. 60 wraz ze 
słupkami metalowymi i z bramką wejściową. - rozbudowa i dostawa elementów 
systemu wizualizacji i sterowania dla możliwości przeglądu danych przez 
przeglądarką internetową www w tym rozszerzenie licencji systemu wizualizacji dla 
jednego klienta, wyposażenie w modem GPRS z abonamentem na 1 rok, - 
doposażenie stanowiska komputerowego o monitor kolorowy 20 cali, klawiaturę, 
myszka, biurko, stół konferencyjny, stolik i 6 krzeseł, - dostawa kontenera socjalnego, 
kontener wyposażyć w kratę stalową na oknie, - dostawy węgla aktywnego wg potrzeb 
Zamawiającego. Wykonawca w ofercie musi podać koszt dostawy do KWK 
Wieczorek granulowanego węgla aktywnego przygotowanego do usuwania związków 
organicznych i siarkowodoru ze strumienia gazu. Uziarnienie 05 -5 mm, zakładana 
ilość 6 m3. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości. Zapłata 
nastąpi za ilość dostarczoną. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.95.40.00-6, 39.13.00.00-2, 44.31.32.00-
9, 24.95.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.  
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  


