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Załącznik do uchwały nr 47/111/V/2019
Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
z dnia 12 grudnia 2019 r
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Nazwa przedmiotu zamówienia

I. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
(cz. 1) Pielęgnacja trawników dywanowych, krzewów i rabat bylinowych.
(cz. 2.) Zabiegi pielęgnacyjne trawników parkowych, łąk i zadrzewień.
usługi z zakresu ratownictwa medycznego na potrzeby zabezpieczenia ruchu
turystycznego
Przegląd okresowy pomp zatapialnych
Przegląd okresowy wentylatorów lutniowych
zabezpieczenie medyczne (psycholog)
remont naczynia górniczego wyciągu szybowego wieży szybowej Kinga
Modernizacja układu sterowania instalacji obróbki powietrza przy szybie
Daniłowicz
Naprawa i legalizacja metanomierzy typoszeregu Vm1, Mis3A, Mis 3Az i
ładowarki firma Elgór+Hansen
Analiza geomechaniczna rejonu wschodniego zabytkowego między szybami RegisWilson
Serwis sprężarek dołowych
Niwelacja precyzyjna sieci reperów powierzchniowych oraz pomiar wskaźników
deformacji na liniach geodezyjnych
Kontrola komór wysokich
organizacja wycieczki dla pracowników (ZFŚS)
(cz. 1) Utrzymanie czystości w budynkach Kopalni ( z uwzglednieniem sprzątania
pomieszczeń biurowych w Młynie Solnym - pokoje gościnne )
(cz. 2) Sprzatnie terenów zewnętrznych wraz z zimowym utrzymaniem
(cz. 3) Sprzątanie bud szybu Regis wraz z przyległynm terenem
obsługa SEO
prowadzenie i obsługa kanałów oraz reklama w mediach społecznościowych
badania marketingowe ilościowe
Projekt techniczny zabezpieczenia chodnika z komory Holzbring do komory
Urszula (alternatywna trasa dojściowa od szybu Paderewski do kom. Urszula- z
ominięciem podszybia szybu Daniłowicz poz. I i szybiku Steinhauser)
Ubezpieczenie (NNW, majątek, działolność, pojazdy)
Projekt techniczny likwidacji poprzeczni Klemensa Tatary z wyciekiem WVIII-3
wraz z uszczelnianiem górotworu
Projekt przebudowy podł. Teresa, poprzeczni Błagay
Projekt zabezpieczenia nadszybia szybiku Klemens
Projekt zabezpieczenia szybu Wilson od poz. IIn do III z utrzymaniem funkcji
wentylacyjnej
Projekt przebudowy chodnika Drozdowice
„Koncepcja i projekt techniczny dla transportu pionowego pomiędzy poz. III i II
n.w rejonie komór Magdalenia i Wojciech”
„Projekt zabezpieczenia poprzeczni Rarańcza na odcinku od skrzyżowania z
podłużnią Rarańcza do wejścia do komory Drozdowice III”
Projekt przebudowy podłużni Biliński na odcinku od szybu Kinga do szybu
Kościuszko

planowany
termin
ogłoszenia
styczeń 20
styczeń 20
styczeń 20
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maj 20
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Nazwa przedmiotu zamówienia

obsługa reklamowa w zakresie działań stałych i zintegrowanych kampanii
promocyjnych oraz performance marketingu
Uzupełnienie koncepcji zabezpieczenia zabytkowej kopalni soli Wieliczka w
zakresie likwidacji zagrożenia wodnego w rejonie poprzeczni Kloski Colloredo o
likwidację wyrobisk w tym rejonie na poziomie VI i VII
Projekt techniczny zabezpieczenia poprzeczni Kaniów
Projekt techniczny zabezpieczenia komory Kray
Projekt techniczny zabezpieczenia komory Modena
Pojekt techniczy zabezpieczenia podł. Karol
„Aktualizacja koncepcji i projektu technicznego zbiorników solankowych na
poziomie VIII wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Modernizacji węzła iniekcyjnego (budowa nowego węzła iniekcyjnego w nowej
lokalizacji) (Dokumentacja Projektowa)
Wykonanie wykładzin chemoodpornych w zbiornikach technologicznych warzelni
soli ( wykładzina w osadniku TH-20_)
Analiza możliwości adaptacji komory Lill na potrzeby organizacji zebrań i spotkań
okolicznościowych wraz z zapleczem technicznym
wykonywanie czynności z zakresu ratownictwa górniczego
część 3 usługi zdrowotne Opieka medyczna (pakiety dla pracowników)
Usługi mechaniczne
Opieka serwisowa IMPULS EVO
Usługi informatyczne polegające na wykonywaniu opieki autorskiej nad
Oprogramowaniem Business Navigator, udzielanie wsparcia technicznego w celu
zapewnienia optymalnego działania Oprogramowania oraz prowadzenie prac
rozwojowych, w celu przygotowania nowych wersji Oprogramowania (zwłaszcza
w przypadku zmiany obowiązujących przepisów).
część 1 usługi zdrowotne: Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie
profilaktycznej opieki medycznej pracowników KS Wieliczka.
część 2 usługi zdrowotne: Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie doraźnej
opieki medycznej pracowników KS Wieliczka.
Dostawa bonów żywieniowych
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planowany
termin
ogłoszenia
maj 20
czerwiec 20
czerwiec 20
czerwiec 20
czerwiec 20
czerwiec 20
lipiec 20
sierpień 20
sierpień 20
wrzesień 20
listopad 20
listopad 20
grudzień 20
grudzień 20

grudzień 20

grudzień 20
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grudzień 20
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Nazwa przedmiotu zamówienia

I. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zabezpieczenie obudową podporową cześci rezerwartu GK w których nie
1 występują pokrywy halitowe oraz wypełnienie wnęk ociosowych murami
solnymi
Remont (wymiana) drugiej nitki rurociągu solankowego. Odcinek pompownia
2
główna-szyb Kościuszko
Zabezpieczenie komór Thinfeld na poz. IV w celu uruchomienia wysypki
3
urobku
Zabezpieczenie komory Karol Wiktor wraz z fragmentem poprzeczni Weimar
4
poz. III w celu uruchomienia wysypki urobku
5 Przebudowa odcinka podł. Grubenthal i komór Weiss poz. IV
6 Przebudowa wyrobisk w rejonie Ksawery
7 Przebudowa podł. Geramb poz. IIn
Rozbudowa zaplecza sanitarnego w poprz. Poniatowski - (cz. 2) - Wiercenie
8
otworów technologicznych
Skrócenie zakresu jazdy górniczego wyciągu szybowego szybu Daniłowicz do
9
poz. III
Modernizacja układu sterowania instalacji opbróbki powietrza przy szybie
10
Daniłowicza
(cz. 2) Bieżąca konserwacja posadzek żywicznych - instalacja poziom "0"
11
Warzelni
12 Adaptacja - Młyn Solny drugie piętro pomieszczenia biurowe
13
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Modernizacja systemu ogrzewania powietrza szybu Kinga
Przeniesienie wyposażenia pomocniczego #Kościuszko do otworów *
(cz. 1) Remont pomieszczenia szatni dozoru wraz z przedsionkiem i
pomieszczeniem magazynowym na piętrze w budynku Cechowni.
(cz. 2) Remont łazienek działu TMG
Budowa zaplecza dla imprez terenowych w rejonie stacji GSTR i budynku
Warzelni
Modernizacja parkingu przy ul. Dembowskiego wraz z zabudową systemu
kontroli pojazdów
Budowa zaplecza handlowo kasowego z ogólnodostępnym WC dla Tężni
solankowej oraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
Przebudowa poprzeczni Kłuszów poz.I - drogi dojściowe do szybu Kościuszko
Przebudowa Chodnika łączacego kom. Kuchnia z kom. Holzbring i komory
Holzbring
Doraźna naprawa obudowy w przedziale schodowym # Daniłowicza
(cz. 1) Bieżąca konserwacja w budynku Warzelni.
Modernizacja kotłowni gazowej w budynku socjalnym przy ul. Daniłowicza
(na potrzeby COT i Paderewski)
Rozbudowa zaplecza sanitarnego w poprz. Poniatowski (cz.1)
(cz. 1) Bieżąca konserwacja pomieszczenia poddasza w budynku nadszybia
szybu Regis
(cz. 2) Bieżąca konserwacja tarasu przy budynku szybu Regis
3

planowany termin
ogłoszenia
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kwiecień 20
kwiecień 20
kwiecień 20
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wrzesień 20
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Nazwa przedmiotu zamówienia

planowany
termin
ogłoszenia

I. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1 Materiały biurowe - część 2: wyposażenie biura

styczeń 20

2 Dostawa części do kompresora TC-1
Odzież, obuwie - ochronne i robocze oraz akcesoria ochronne - część 1 : mundury
3
ochrona
4 Wydawnictwa część 1: Wydawnictwa promocyjne i druki
5 Materiały elektryczne - część 4: aparatura elektryczna

styczeń 20

6 Środki czystości - część 1 : środki czyszczące
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Drewno - część 1: stojaki, drewno wielkowymiarowe
część 1 Bony Podarunkowe Wielkanoc (ZFŚS)
Środki do produkcji soli - część 1 : jodek potasu
Środki do produkcji soli - część 2 : kwas solny
Środki do produkcji soli - część 4: wapno hydratyzowane
Żywność, napoje - część 1: Pamiątki "spożywcze"
Żywność, napoje - część 2: Mrożonki
Żywność, napoje - część 3: Artykuły spożywcze
Żywność, napoje - część 4: Mięso i wędliny
Żywność, napoje - część 5: Świeże warzywa i owoce
Żywność, napoje - część 6: Słone przekąski
Żywność, napoje - część 7: Słodycze
Żywność, napoje - część 8: Alkohole wysokoprocentowe
Żywność, napoje - część 9: Piwo
Żywność, napoje - część 10: Wino
Żywność, napoje - część 11: Napoje zimne
Żywność, napoje - część 12: Nabiał
Żywność, napoje - część 13: Wyroby cukiernicze
Żywność, napoje - część 14: Lody
Żywność, napoje - część 15: Obwarzanki
Żywność, napoje - część 16: Kawa, herbata
Żużel wielkopiecowy

29 Środki czystości - część 4 : środki myjące

styczeń 20
styczeń 20
luty 20
luty 20
luty 20
marzec 20
marzec 20
marzec 20
marzec 20
maj 20
maj 20
maj 20
maj 20
maj 20
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maj 20
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maj 20
maj 20
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maj 20
maj 20
maj 20
maj 20
kwiecień 20
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Pamiątki - część 1: Pamiątki tematyczne
Pamiątki - część 2: Pozostałe pamiątki
Sól kosmetyczna
Sól - część 1: Sól naturalna
Sól - część 2: Sól warzona
Lampy i świeczniki ze soli
Biżuteria
Wydawnictwa część 2: Wydawnictwa i multimedia
Solniczki i młynki
środki transportowe

maj 20
maj 20
maj 20
maj 20
maj 20
maj 20
maj 20
maj 20
maj 20
maj 20

40

Środki czystości - część 3: Papier toaletowy, ręczniki papierowe i kuchenne

maj 20
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41 Żywność, napoje - część 17: woda pitna źródlana dla KSW SA
Żywność, napoje - część 18: naturalna woda mineralna wysoko mineralizowana dla
42
KSW SA
43 Żywność, napoje - część 19: woda mineralna niskosodowa dla KSW SA
44 Żywność, napoje - część 20: woda pitna kolorowa dla KSW SA

czerwiec 20

45 Żywność, napoje - część 21: soki, napoje owocowe i warzywne) dla KSW SA

czerwiec 20

czerwiec 20
czerwiec 20
czerwiec 20

46 Środki czystości - część 2: koncentraty

maj 20

47 Drewno - część 3: drewno impregnowane
48 Drewno - część 2: tarcica, prowadniki

maj 20
maj 20

49 Środki czystości - część 5: mydła bhp

czerwiec 20

50

czerwiec 20

Materiały biurowe - cześć 1: długopisy, papier

51 Środki czystości - część 7: worki foliowe

czerwiec 20

52 Środki czystości - część 6: pasty bhp

czerwiec 20

53

wrzesień 20

54
55
56
57
58
59

Dostawa gazu ziemnego - gaz ziemny wysokometanowy
zakup energii elektrycznej
Materiały elektryczne - część 2 : kable średniego napięcia
Materiały elektryczne - część 3: kable niskiego napięcia
Materiały elektryczne - część 5: oprawy oświetleniowe
Materiały elektryczne - część 6: źródła światła
Środki czystości - część 8: artykuły do sprzątania (miotły,mopy)

wrzesień 20
wrzesień 20
wrzesień 20
wrzesień 20
październik 20
sierpień 20

60 Materiały eksploatacyjne do drukarek biurowych (tusze i tonery)

wrzesień 20

61 Narzędzia -częśc 1: narzędzia

wrzesień 20

62

wrzesień 20

Środki czystości - część 9: ścierki
63 Rury PE, tuleje
64 Armatura przemysłowa - cześć 1: armatura przemysłowa
65

Armatura przemysłowa - cześć 2: armatura automatyczna i kontrolo-pomiarowa
66 Materiały elektryczne - część 1: skrzynie łączeniowe,wyłączniki,styczniki
67 Części do wiertnic i osprzęt wiertniczy
68 część 2 Bony Podarunkowe Boże Narodzenie (ZFŚS)

listopad 20
grudzień 20
grudzień 20
grudzień 20
listopad 20
listopad 20

69 Materiały budowlane - część 2: preparaty chemiczne

listopad 20

70

listopad 20

Odzież, obuwie - ochronne i robocze oraz akcesoria ochronne - część 2 : hełmy

71 Środki czystości - część 10 : ręczniki

listopad 20

72

listopad 20

Pochłaniacze POG 8
73 karta Multisport (ZFŚS)

grudzień 20
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74 Materiały budowlane - część 3: farby, lakiery, akcesoria malarskie

grudzień 20

75 Materiały budowlane - część 4: kleje

grudzień 20

Odzież, obuwie - ochronne i robocze oraz akcesoria ochronne - część 3:
kombinezony TT
77 Pompy - część 1: części do pomp
78 Pompy - część 2: pompy
76

grudzień 20
grudzień 20
grudzień 20

79 Wyroby hutnicze - część 1: stal czarna

grudzień 20

80 Wyroby hutnicze - część 2: materiały spawalnicze

grudzień 20

81 Materiały budowlane - część 1: zaprawy, cementy, cegły

grudzień 20

82 Pneumatyka

grudzień 20

83 Dostawa słuchawek

grudzień 20

84 Narzędzia -częśc 2: elektronarzędzia

grudzień 20

85 Środki do produkcji soli - część 3: antyspieniacz
86 Piasek podsadzkowy (umowa na 2 lata )

grudzień 20
grudzień 20

