
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.muzeumgornictwa.pl

Zabrze: Dostawa oraz montaż urządzeń elektrycznych w zajezdni 
lokomotyw zlokalizowanej w Kopalni Królowa Luiza. 

ZP/09/MGW/2016.
Numer ogłoszenia: 77672 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu , ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. 

śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.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: Dostawa oraz montaż urządzeń 

elektrycznych w zajezdni lokomotyw zlokalizowanej w Kopalni Królowa Luiza. ZP/09/MGW/2016..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje 

wykonanie instalacji elektrycznej w zajezdni lokomotywy Ldag-05M z ładownią akumulatorów 

zlokalizowanej w Kopalni Królowa Luiza. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu posiada opracowany 

przez Elektrometal S. A. Projekt techniczny zajezdni dla lokomotywy Ldag-05M z ładownią 

akumulatorów trakcyjnych. W chwili obecnej zamawiający nie planuje realizacji pełnego zakresu części 

elektrycznej projektu..

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 

Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Informacja o przewidywanych 
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zamówieniach uzupełniających: Główny kod 45000000-7 - Roboty budowlane Kody dodatkowe 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz 

instalacji elektrycznych 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 

45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia 

oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: 

(spełnia)-(nie spełnia).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończył co najmniej: minimum 2 (dwie) roboty polegające na instalacji urządzeń 

elektrycznych w podziemnych zakładach górniczych. Uwaga! 3) Jeżeli zakres robót 

przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały 

wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie 

robót budowlanych podać wartość robót potwierdzających spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu. 4) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie 

określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez 
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NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało 

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia 

oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: 

(spełnia)-(nie spełnia).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia w nw. zakresie: Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 1. 

Nadsztygar urządzeń elektrycznych (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i 

uprawnienia osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w podziemnych 

zakładach górniczych - zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego w randze wyższego 

dozoru ruchu o specjalności elektrycznej dla podziemnych zakładów górniczych, 2. Sztygar 

urządzeń elektrycznych (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i uprawnienia 

osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach 

górniczych - zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego w randze średniego dozoru ruchu 

o specjalności elektrycznej dla podziemnych zakładów górniczych, 3. Elektromonterzy 

urządzeń elektrycznych (min. 2 osoby): kwalifikacje zawodowe: świadectwo kwalifikacyjne 

Grupy 1, wydane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w spawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci dla napięcia do 

1 kV. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego 

z ww. uprawnień przez jedną osobę. Uwaga! 1) Zamawiający uzna powyższy warunek 

również za spełniony jeżeli Wykonawca dysponować będzie osobami posiadającymi 

kwalifikacje równoważne oraz wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy. 2) W 

przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, 

zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 15 grudnia 2011 r., w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 

(Dz. U. nr 75, poz. 1628, ze zm.), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się 

na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego: Uznawanie kwalifikacji do 
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wykonywania górniczych zawodów regulowanych, (http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?

id=3749&wer=1). 3) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na 

potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego 

przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót 

potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 4) Równowartość w złotych 

zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w 

stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym 

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 5) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy 

wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych 

podmiotów w wykonaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. Warunek finansowy Zamawiający nie 

precyzuje warunku w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 

Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia). Warunek 

ekonomiczny Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie. Zamawiający żąda 

złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg 

formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

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;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
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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;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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;

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;

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;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

Strona 5 z 9

2016-04-05http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=77672&rok=201...



2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

oparciu o art. 144 Prawa zamówień publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1.1 zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących 

przypadkach: 1. wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, 

występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym 

brzmieniu, 2. zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących 

konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji 

zamówienia, 3. niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, 

uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń 

umożliwiających oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. 4. wystąpienia odmiennych od 

zakładanych dla Kopalni Królowa Luiza zjawisk i warunków górniczo - geologicznych. 5. wystąpienia 

opóźnień w prowadzonych niezależnie przez Zamawiającego robotach na terenie Kopalni Królowa 

Luiza, 6. Wystąpienia opóźnień spowodowanych robotami kolidującymi realizowanym przez inne 

podmioty na terenie Kopalni Królowa Luiza. 7. Wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia 

zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie prac 

wykonanie umowy w terminie. 1.2 w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć 

następujących okoliczności: 1. zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń 

losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana 

personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej 

równoważnych, 2. zmiany podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca 

opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy 

podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ, 3. 

zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, 4. zmiany wynagrodzenia brutto w 

razie ustawowej zmiany podatku VAT, 5. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych 

dla danego elementu prac lub zmiany technologii. 6. zmian na etapie prac budowlanych w stosunku do 

założeń określonych w dokumentacji projektowej ze względu na ujawnienie w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy okoliczności technicznych, organizacyjnych, funkcjonalnych oraz ekonomicznych, 7. 

rozwiązań zamiennych obejmujących między innymi przebieg tras kablowych, wynikających z czynników 

funkcjonalnych, technicznych i prawnych ujawnionych na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, 2. W 
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przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn,o których 

mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 3. Z okoliczności 

stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany 

przez strony umowy. 4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnej sporządzonej przez 

Zamawiającego i podpisanej przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz 

powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania 

przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 6. W 

sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa 

Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu Dział Zamówień Publicznych ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze Sekretariat pok. Nr 

1.02..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

21.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Dział Zamówień 

Publicznych ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze Sekretariat pok. Nr 1.02..

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Zawartość oferty 1. Oferta, z zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i 10.7 SIWZ, musi zawierać: 

1) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg 

Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału; 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

(część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie oryginału; 3) Dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3) i 5.3 SIWZ 

(jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę; 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji 

zamówienia (Załącznik nr 4); 5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik 

nr C), 2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać: 1) 

wspólny formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część 

A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału; 2) oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienia - złożone w formie oryginału; 3) dokumenty potwierdzające spełnienie 
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warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.) i 5.3 SIWZ (jeżeli 

dotyczy). Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, przy czym : A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1 ; B;C wg Spisu zawartości oferty; 

B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty 

stanowiące Załączniki nr 2(1-n); 3 wg Spisu zawartości oferty; C) każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) 

Załączniki nr 2,3 wg Spisu zawartości oferty, 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy 

zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 4); 5) oświadczenie o przynależności wraz z 

listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 

50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr C), II. Oferta musi być podpisana przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. : 1) osoby uprawnione zgodnie z 

aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej lub 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię 

poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony 

przez notariusza -należy załączyć w ofercie: a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) - jako Załącznik nr 1.2. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, jeśli 

Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub 

osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. b) w przypadku wykonawców, którzy 

ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia - jako Załącznik nr 1.3. III. Wykonawcy mogą 

wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia ustanawiają pełnomocnika - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i 

na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo - reprezentowania w 

postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i 

na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. IV. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i 

zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 

dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. V. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
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wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. VI. Podmiot, który zobowiązał się 

do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego, powstałą w 

skutek zawinionego nieudostępnienia tych zasobów. VII. W przypadku, gdy Wykonawca polega na 

zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany 

jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. VIII. Zamawiający wyklucza z 

postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 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 dowolnych środków 

dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. 

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że 

podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i 

poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w 

wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

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
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