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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11382-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Roboty wiertnicze i górnicze
2017/S 008-011382

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
24322042000000
ul. Jodłowa 59
Zabrze
41-800
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Poprawa
E-mail: Kpoprawa@muzeumgornictwa.pl 
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumgornictwa.pl
Adres profilu nabywcy: www.muzeumgornictwa.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.muzeumgornictwa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od Rozwidlenia
Zachodniego do Przecinki nr 5 Broja – Kontynuacja.
Numer referencyjny: ZP/02/MGW/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45255500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:Kpoprawa@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl


Dz.U./S S8
12/01/2017
11382-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 9

12/01/2017 S8
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 9

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie docelowego zabezpieczenia fragmentów wyrobisk górniczych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45221200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zabrze.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie docelowego zabezpieczenia fragmentów wyrobisk górniczych, w tym;
— chodnika Dechen wraz z wykonaniem 2-ch tam izolacyjnych (jednej zgodnie z zał. nr 9 oraz drugiej w
odległości do 10m od skrzyżowania z sztolnią południową).
— 10m wyrobiska przecinki nr 6 Heinitz spalony na południe od nitki południowej sztolni (uwzględniając i
nawiązując się na skrzyżowaniu do istniejącej obudowy)
z dostosowaniem zabudowanej tam tamy do obowiązujących przepisów (tynkowanie, malowanie itp.),
— 10m wyrobiska przecinki nr 9 Luiza na północ od nitki północnej sztolni (uwzględniając i nawiązując się na
skrzyżowaniu do istniejącej obudowy) i wykonaniem na końcu odgałęzienia tamy izolacyjnej,
— przecinki nr 10 Reden północny na odcinku od nitki południowej sztolni do 10m na północ od nitki północnej
sztolni (wraz z wykonaniem naroży połączenia przecinki z obiema sztolniami za pomocą obudowy murowej
sklepieniowej z kamienia naturalnego lub cegły klasy 25) i skrzyżowaniami z obiema nitkami sztolni oraz
wykonaniem na końcu odgałęzienia północnego tamy izolacyjnej,
— przecinki nr 11 Skalley na odcinku pomiędzy obiema nitkami sztolni (wraz ze skrzyżowaniem z nitką
południową sztolni),
— sztolni południowej na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 11 Skalley wraz ze
skrzyżowaniem sztolni południowej z tą przecinką,
oraz wydrążenia wyrobiska „Komora wystawiennicza” na odcinku pomiędzy pompownią P2a i sztolnią północną.
Wymagany okres gwarancji – min. 5 lat.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy lecz
nie dłużej niż do 31.8.2017 r., przy czym:
Zadania 4 i 7 – termin realizacji nie później niż do 31.5.2017 r.,
Zadania 1, 2, 3, 5 i 6 – termin realizacji nie później niż do 31.8.2017 r.
Kryteria oceny ofert: cena – 60 %, Okres gwarancji jakości – 40 %.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ.
2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożone
w formie jednolitego dokumentu,(wzór – załącznik nr 2 do SIWZ) – składane do oferty,
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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;
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e) odpisu 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 wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
i) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
j) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
k) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli
wykaże, że:
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden
milion zł).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion zł).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie roboty obejmujące następujący zakres:
— przebudowę podziemnych wyrobisk,
— iniekcję górotworu z wyrobisk,
— wykonanie betonu natryskowego w wyrobiskach podziemnych,
— wykonanie samodzielnej obudowy kotwowej.
Zamawiający dopuszcza realizację ww. zakresu nie więcej niż 4 umów/kontraktów. Łączna wymagana wartość
wskazanego powyżej zakresu robót: nie mniej niż 800 000 PLN netto.
2 dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia publicznego:
1) Kierownik działu górniczego w podziemnych zakładach górniczych– 1 os.
2) Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych posiadająca
kwalifikacje inżyniera ds. kotwienia górotworu – 1 os.
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3) Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych– z doświadczeniem
3 letnim na stanowisku dozoru wyższego w dziale wentylacji lub osoba posiadająca kwalifikacje do pełnienia
funkcji kierownika działu wentylacji – 1 os.
4) Osoby dozoru o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych
— 3 os.
5) Osoba dozoru wyższego w podziemnych zakładach górniczych, posiadająca kwalifikacje w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach – 1 os.
6) Osoba mierniczego górniczego – 1 os.
7) Kierownik działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych – 1 os.
8) Osoba dozoru wyższego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych
zakładach górniczych– 1 os.
9) Osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych
zakładach górniczych – 1 os.
10) Osoba dozoru o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych
w podziemnych zakładach górniczych – 1 os.
11) Osoba dozoru o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych
w podziemnych zakładach górniczych – 1 os.
12) Osoby z uprawnieniami mistrza murarstwa lub osoby z min. 5 letnim udokumentowanym doświadczeniem w
zakresie prac murarskich – 2 os.
13) Kierownika robót budowlanych – spełniający warunki Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.7.2011 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robot budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz. 987) – 1 os.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Roboty obejmujące następujący zakres:
— przebudowę podziemnych wyrobisk,
— iniekcję górotworu z wyrobisk,
— wykonanie betonu natryskowego w wyrobiskach podziemnych,
— wykonanie samodzielnej obudowy kotwowej.
Zamawiający dopuszcza realizację ww. zakresu nie więcej niż 4 umów/kontraktów. Łączna wymagana wartość
wskazanego powyżej zakresu robót: nie mniej niż 800 000 PLN netto.
2. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wymienionych
w punktach 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) i 13).
W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w
innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.
Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2.8.2016 r., w sprawie
kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz.
65). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego
www.wug.gov.pl.
3. Wykonawca zagraniczny:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z 2016r. poz. 1126):

www.wug.gov.pl
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1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 2–4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. 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 ust. 1, 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. Przepis ust. 2 stosuje się.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wymagany okres gwarancji – min. 5 lat.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2017
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Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Dział Zamówień Publicznych
ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze
Sekretariat pok. 1.02.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w SIWZ wraz z załącznikami.
1) Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia:
— związane z wykonywaniem robót górniczych (m.in. zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk,
przeprowadzaniem iniekcji górotworu z wyrobisk, wykonywaniem betonu natryskowego w wyrobiskach
podziemnych, wykonywaniem samodzielnej obudowy kotwowej, murowaniem, wywożeniem urobku).
— Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na
umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz.
1502 ze zmianami).
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w punkcie 3.3.1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
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w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.3.1) czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
— oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
lub
— zanonimizowane dokumenty w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osoby uprawnione do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
4) Nieprzedłożenie oświadczeń lub zanonimizowanych dokumentów przez Wykonawcę
lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 3.3.1) w terminie
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie zawiadomieniem Państwowej Inspekcji
Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w
art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6) Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 40 000 PLN, (słownie: czterdzieści tysięcy zł).
7) Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej
w ofercie.
8) Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ww. ustawy, dokumenty o których mowa w pkt. 5.4.8. SIWZ składa także dla tych podmiotów – dokumenty
składa na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga ww. dokumentów dla podwykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. . Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu. 23.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
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do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób
— w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.;
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. – w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.go.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2017

www.uzp.go.pl

