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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140796-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej
2014/S 081-140796
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59
Punkt kontaktowy: 41-800 Zabrze, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Maraszek
41-800 Zabrze
POLSKA
Tel.: +48 326303091
E-mail: kpoprawa@muzeumgornictwa.pl, esmietana@muzeumgornictwa.pl, amaraszek@muzeumgornictwa.pl
Faks: +48 2771125
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.muzeumgornictwa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Udrożnienie ok 270 metrów nitki południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pomiędzy przecinką XI
Skalley, a punktem zlokalizowanym 12 metrów na zachód od przecinki VIII Pochhammer”

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zabrze
Kod NUTS PL229
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest robota realizowana w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze.
2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem ryczałtowym na rzecz Zamawiającego i
przekazania mu kompletnego zadania opisanego w SIWZ, w skład której wchodzą umowa wraz z załącznikami.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia wyżej
wymienionych dokumentów, przepisów prawa, wiedzy, techniki i sztuki górniczej, dla uzyskania finalnego efektu,
określonego przedmiotem zamówienia.
3) W zakres zamówienia wchodzi:
3.1. Udrożnienie wyczyszczenie i zabezpieczenie odcinka ok 270 metrów nitki południowej GKSD na odcinku
od przecinki XI Skalley do punktu zlokalizowanego 12 metrów na zachód od przecinki VIII Pochhammer.
Mycie całego przekroju obudowy sztolni w sposób zapewniający usunięcie resztek nawarstwień i osadów oraz
minimalizujący wymywanie i rozmiękczanie spoiwa, a także wątku obudowy wyrobiska. Sposób mycia zostanie
przedstawiony w opracowanej przez Wykonawcę technologii i zatwierdzonej przez KRZ ZKWK „Guido”.
3.2. Zabudowa w udrażnianych wyrobiskach rurociągu p.poż. wykonanego z rur stalowych kołnierzowych,
cynkowanych o średnicy nominalnej 100 mm i podłączenie budowanej instalacji do sieci p.poż. istniejącej
w wyrobiskach. Wyposażenie rurociągu p. poż. w zasuwy, zawory hydrantowe i szafki hydrantowe powinno
odpowiadać wymaganiom przepisów dotyczących ich zabudowy.
3.3. Bieżące odwadnianie udrażnianych wyrobisk.
3.4. Projekt i zabudowa instalacji oświetlenia udrażnianych odcinków wyrobisk w układzie kompatybilnym z
analogiczną istniejącą instalacją i podłączenie wykonywanej instalacji do sieci istniejącej.
3.5. Projekt i zabudowa instalacji łączności i alarmowej w udrażnianych odcinkach wyrobisk w układzie
kompatybilnym z instalacją istniejącą i jej podłączenie do instalacji funkcjonującej w wyrobiskach.
3.6. Zabudowa instalacji monitoringu aerologicznego w przodku udrażnianego wyrobiska w układzie
kompatybilnym z systemem monitoringu funkcjonującym w wyrobiskach i jej podłączenie do funkcjonującego
systemu.
3.7. Budowa i utrzymanie systemu wentylacji odrębnej udrażnianych wyrobisk w przypadku i w miejscach
zaistnienia okoliczności wymuszających zastosowanie tego rodzaju wentylacji.
3.8. Usunięcie i utylizacja odkrytych konstrukcji murowych, drewnianych lub innych o charakterze koryt lub
lutni mających kanalizować spływ wody sztolnią, w szczególności jeśli konstrukcje te będą ograniczały pole
przekroju wyrobiska GKSD. Zakres prac opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca może realizować tylko i
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45221200, 45254100, 71320000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN, (słownie: piętnaście
tysięcy złotych 00/100), zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 oraz z 2002 r. z
późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć w sekretariacie
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 102).
6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:
1) zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku
temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,
2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
3) wskazanie sumy gwarancyjnej,
4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego, (Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),
5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela
6) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa,
przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.
7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane 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 oraz z 2002 r. z późn. zm.)):
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1) zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe
okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,
2) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,
3) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
4) kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,
5) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa,
przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub
pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z
przyczyn nie leżących po jego stronie.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
§ 11
Wynagrodzenie
1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia
wynosi (...):
2. Kwota, o której mowa w ust.1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy
związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
3. Przedmiotem częściowego fakturowania mogą być:
a) faktycznie wykonane części zadania zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 7 ust. 1.
4. Faktura częściowa może być wystawiona nie częściej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym.
Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół
częściowy wykonania robót bez uwag w układzie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1.
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5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego, protokół końcowego
odbioru. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach robót stwierdzonych
podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy potwierdzający usunięcie
usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego wyżej lub uzyskanie porozumienia co do kwestii wad lub
usterek których nie da się usunąć, a które umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy.
6. Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami nie przekroczy 80% wartości
umowy, o której mowa w § 11 ust 1. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru
końcowego bez wad i usterek w przedmiocie umowy.
7. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty Wykonawcy nie wolno
ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej
umowy.
8. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru końcowego jeżeli Wykonawca nie przedstawi oświadczeń dla
wszystkich podwykonawców na cały wykonany przez nich zakres prac.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1. 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.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że
łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
3. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: I.Szczegółowe Warunki Współpracy
Załącznik nr…..… do Umowy
UZGODNIENIA
Szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami
Do umowy Nr ……………………………… na zadanie pn.:
Udrożnienie ok 270 metrów nitki południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pomiędzy przecinką XI
Skalley, a punktem zlokalizowanym 12 metrów na zachód od przecinki VIII Pochhammer
Wstęp
1.„Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” określają szczegółowy podział
obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy przy pracach
związanych z udrożnieniem ok 270 metrów nitki południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pomiędzy
przecinką XI Skalley, a punktem zlokalizowanym 12 metrów na zachód od przecinki VIII Pochhammer, w celu
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zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę
w ruchu zakładu górniczego zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi
zmianami.
2.Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami
kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
3.Termin przekazania frontu robót, przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót odbywać się będzie na
podstawie: „Protokołu przekazania terenu budowy” oraz na warunkach określonych w umowie.
4.Strony w „Protokole przekazania terenu budowy” ustalą miejsce wykonywania prac, za które Wykonawca jest
odpowiedzialny na czas prowadzenia robót w Muzeum Górnictwa Węglowego.
5.Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
6.Rozróżnia się następujące rodzaje odbiorów:
a.Odbiór częściowy
b.Odbiór końcowy
c.Odbiór techniczny obiektu, maszyny, urządzenia zgodnie z § 31,1 i 2, § 42. 5, §536. 2, §431. 2 § 611. 2
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.
7.Przedmiotem odbioru częściowego są części zakresu robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo finansowym
8.Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych umową.
9.Przedmiotem odbioru technicznego jest obiekt, maszyna, urządzenie, instalacja, po zainstalowaniu oraz
dokonaniu w nich zmian po zabudowie.
„Protokół komisyjnego odbioru technicznego", zakończony stwierdzeniem, że roboty zostały wykonane zgodnie
z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych
przepisach i Polskich Normach, jest podstawą do wydania zezwolenia na oddanie do ruchu w/w obiektów.
10.Zezwolenie na oddanie do ruchu obiektu, maszyny, urządzenia, instalacji wydaje właściwy organ nadzoru
górniczego lub Kierownik Ruchu Zakładu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z
późniejszymi zmianami
11.Odbioru technicznego dokonuje komisja złożona z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powołana
przez Kierownika Ruchu Zakładu.
12.Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników z powyższymi uregulowaniami należy
do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz. Wykonawcy.
§1
Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:
1.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981).
2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169)
z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych
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3.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629) w sprawie
kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w sprawie
dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
5.Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 109, poz. 704).
6.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).
7.Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.
§2
Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędną dokumentację stanowiącą podstawę realizacji robót będących
przedmiotem umowy.
§3
Zamawiający zobowiązany jest:
1.Przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników Wykonawcy w zakresie wymaganym przepisami, w tym
dotyczące znajomości zakładu górniczego a w szczególności rejonów prowadzonych robót, zasad łączności
i alarmowania, występujących zagrożeń oraz uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego itp. zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).
2.Przeprowadzić weryfikację przydatności pracowników Wykonawcy przewidzianych do prac związanych z
realizacją zakresu umowy.
3.Przeprowadzić szkolenie osób dozoru oraz przcowników wykonawcy w zakresie:
— zagrożeń występujących w miejscu pracy,
— sposobu ochrony przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy,
— metod prawidłowego i bezpiecznego wykonywania danego rodzaju pracy.
4.Zapoznać pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem
sprzętu p. poż., a także z zasadami i warunkami dostarczania i składowania materiałów, urządzeń i sprzętu.
§4
Wykonawca zobowiązany jest do:
1.Realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z
przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981).
2.Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi niezbędnych dokumentacji,
technologii i przedstawienie ich do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu ZKWK „Guido".
3.Zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób dozoru ruchu posiadających odpowiednie
kwalifikacje, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r.
Nr 163, poz. 981), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz.
1169 z 2002 roku) oraz spełniających wymagania określone dla osób dozoru zatrudnionych na stanowiskach
wymagających szczególnych kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629).
4.Pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór
nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę w Muzeum Górnictwa Węglowego z podaniem:
a.nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,
b.kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego,
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c.zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia KRZ ZKWK
„GUIDO".
d.aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na wysokości - badania
wysokościowe),
5.Przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących
kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie ZKWK „GUIDO".
6.Zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz
imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione
bezpieczeństwo ludzi i ruchu ZKWK „GUIDO"
7.Dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających wymagania
określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:
— wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,
— aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
— dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
— pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku których
zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i
wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną Zamawiającemu.
8.Zapoznania pracowników z technologią prowadzenia robót.
Znajomość treści technologii osoby dozoru oraz. pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić własnoręcznym
podpisem na oryginale technologii i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania jej postanowień.
9.Prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania pozwalający w
szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz umożliwiających ich identyfikację.
Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu górniczego zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10.Zatrudniania pracownika z kwalifikacjami sanitariusza na każdej obłożonej zmianie.
11.Zatrudnienia pracownika z uprawnieniami instruktora pracowników nowoprzyjętych w przypadku zaistnienia
takiej konieczności.
12.Zapewnienia sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem realizowanego
zlecenia oraz odzieży roboczej i ochronnej dla swych pracowników.
13.Zapewnienia swoim pracownikom korzystania z łaźni, lampowni i markowni.
14.Zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach lamp nahełmnych, sprzętu izolującego układ
oddechowy, oraz spełnienia wymogów ich użytkowania określonych przepisami.
15.Zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach przyrządów do kontroli składu atmosfery
kopalnianej.
16.Stosowania przy realizacji robót w ruchu Zakładu maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają
wymaganiom określonym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z
1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
17.Dostarczenia Zamawiającemu wymaganych atestów, dopuszczeń oraz deklaracji zgodności wykonania, dla
używanych maszyn, sprzętu, urządzeń oraz materiałów przy wykonywaniu robót.
18.Bieżącego odwadnianie udrażnianych wyrobisk
19.Zabudowy instalacji oświetlenia udrażnianych odcinków wyrobisk
20.Zabudowy instalacji łączności i alarmowej w udrażnianych odcinkach wyrobisk w układzie kompatybilnym z
instalacją istniejącą i jej podłączenie do instalacji funkcjonującej w wyrobiskach
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21.Zabudowy instalacji monitoringu aerologicznego w przodku udrażnianego wyrobiska w układzie
kompatybilnym z systemem monitoringu funkcjonującym w wyrobiskach i jej podłączenie do funkcjonującego
systemu
22.Budowa systemu wentylacji odrębnej udrażnianych wyrobisk w przypadku i w miejscach zaistnienia
okoliczności wymuszających zastosowanie tego rodzaju wentylacji
23.Doprowadzenie energii elektrycznej do rejonu robót oraz kontroli urządzeń zabezpieczających.
24.Zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na czas prowadzenia robót. Wyposażenia w sprzęt
przeciwpożarowy użytkowanych obiektów i urządzeń i rozmieszczenia go zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
25.Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego wyznaczonych do
nadzorowania robót prowadzonych przez Wykonawcę.
§5
1.W przypadku powstania w robotach prowadzonych przez Wykonawcę:
a.stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego Zamawiający zobowiązany jest
zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym
względzie przepisami,
b.stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu, Wykonawca zobowiązany
jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne
miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
2.W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, zobowiązany jest on o tym
fakcie powiadomić Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.
3.Przez powiadomienie Zamawiającego o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu, o którym mowa w punkcie
2 należy rozumieć powiadomienie dyspozytora ZKWK „GUIDO" oraz osoby dozoru sprawującej nadzór nad
robotami Wykonawcy lub najbliższej osoby dozoru ruchu ZKWK „GUIDO".
4.Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz. sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej
zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21
kwietnia 1992 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 160).
5.Zmawiający zobowiązany jest do:
a. pomocy w niezwłocznym zorganizowaniu pierwszej pomocy dla poszkodowanego,
b.udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BIHP Wykonawcy.
§6
1.Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą w osobach:
1. ………………..………………………………..
2. ………………..………………………….…….
3. ………………..…………….………………….
2.Wykonawca ustanawia kierownika oddziału w osobie:
Pan …………………………………………..
oraz osoby wyższego dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Zamawiającym w osobach:
1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
Kierownikiem oddziału jest osoba o kwalifikacjach nie mniejszych niż osoba średniego dozoru ruchu,
organizująca i nadzorująca prace, codziennie bezpośrednio na terenie budowy.
Osoby nadzorujące, o których mowa zobowiązane są zapisywać uwagi i zalecenia na bieżąco w Książce
Raportowej.

25/04/2014
S81
http://ted.europa.eu/TED

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

9/19

Dz.U./S S81
25/04/2014
140796-2014-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10/19

3.Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do
współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót
z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych
robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami
Wykonawcy i Zamawiającego.
§7
Używanie maszyn i innych urządzeń będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego przez Wykonawcę
przy realizacji robót będących przedmiotem wystawionego przez Zamawiającego zlecenia, w uzasadnionych
przypadkach będzie podlegało odrębnym ustaleniom między stronami.
§8
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe
z niewłaściwego użytkowania przez jego pracowników obiektów, urządzeń, maszyn i sprzętu będącego
własnością Muzeum Górnictwa Węglowego.
§9
1.Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym
i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych
notatek służbowych.
2.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy
stronami" strony przyjmują do wiadomości i stosowania
3.Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.
II. Porozumienie - Media
Porozumienie nr …................................
zawarte w dniu ………...2014r. w Zabrzu pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………… (NIP
……………………., REGON ………………………
reprezentowaną przez:
1.…………………..… - ………………………..
2.…………………..… - ………………………..
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1.…………………..… - ………………………..
2.…………………..… - ………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad rozliczenia poboru ……………. przez …………… na potrzeby
budowy, rozruchu, eksploatacji oraz utrzymania obiektu zlokalizowanego przy ………. zgodnie z umową nr
………. z dnia ……………...
§2
Porozumienie zostaje zawarte od dnia …………2014r. do czasu zakończenia umowy nr ……….. z dnia
……………………..
§3
1.Wykonawca oświadcza, że będzie regulował terminowo i w całości faktyczne zużycie …………………. na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Zamawiającego na zasadzie refakturowania.
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2.Refakturowanie nastąpi po otrzymaniu faktur VAT od podmiotów upoważnionych do sprzedaży ………
§4
1.Faktura VAT będzie wystawiana na Wykonawcę, z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia faktur
VAT przez Zamawiającego.
2.Wpłata będzie dokonywana na rachunek ……………………………………….................... na konto w
…………………………………………
§5
W sprawach spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze
Stron.
III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp: Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
A) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B);
B) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub 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 artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1);
C) aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 6);
D) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem 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. (Załącznik nr 7);
E) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 oraz pkt 10
i 11 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki nr 8.(1n));
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,
10-11 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert, z tym że w
przypadku miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnych albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
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F) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 9);
G) 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 16.2.2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie lub
odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b
Pzp.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, iż
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Wykonawca przedstawi dokumenty:
A) 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
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (Załącznik nr 2);
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: A) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż
500 000,00 PLN.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia
oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca przedstawi dokumenty:
A) wykaz, nie mniej niż 2 (dwóch), wykonanych robót, w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 400 000
zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na drążeniu, przebudowie lub udrażnianiu podziemnych
wyrobisk korytarzowych, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 3) oraz
załączeniem dowodów (Załączniki nr 3.(1-n)), dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te
zostały wykonane
w sposób należyty, oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki górniczej i prawidłowo
ukończone;
Uwaga:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane za dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A) SIWZ uznaje się:
a) Poświadczenie – lub inny dokument , jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
2. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt
1.
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3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A) SIWZ
budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie
nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
4. Jeżeli zakres robót, przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że zostały wykonane
należycie, jest szerszy od opisanego i wymaganego w pkt 5.2.2. ppkt A) określonego przez Zamawiającego,
należy w wykazie podać wartość robót odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych
na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
5. 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 przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
B) wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za 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. Zamawiający
wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności.
Kierownik działu robót górniczych. Posiadający kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu górniczego
w podziemnych zakładach górniczych …1 osoba;
Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej – techniczna eksploatacja złóż.Posiadająca kwalifikacje osoby
wyższego dozoru w specjalności górniczej w podziemnych zakładach ...1 osoba;
Osoby dozoru średniego o specjalności górniczej – techniczna eksploatacja złóż. Posiadające kwalifikacje w
specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych…2 osoby;
Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających
węgiel kamienny– z doświadczeniem 3 letnim na stanowisku dozoru wyższego działu wentylacji lub osoba
posiadająca kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu wentylacyjnego ...1 osoba;
Osoba mierniczego górniczego ..1 osoba;
Osoba dozoru wyższego o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy ..1 osoba;
Kierownik działu energomechanicznego – posiadający kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu
energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych ...1 osoba;
Osoba dozoru wyższego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych
zakładach górniczych ...1 osoba;
Osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach
górniczych ...1 osoba;
Osoby dozoru średniego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych
zakładach górniczych ...1 osoba;
Osoby dozoru średniego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach
górniczych ...1 osoba;
Kierownik robót budowlanych – spełniający warunki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 165 poz 987)...1 osoba;
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez
jedną osobę, za wyjątkiem osób o specjalnościach wymienionych w pkt. 5.2.2. ppkt
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Uwaga:
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 Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji
wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji
(Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), 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 wykonywania górniczych
zawodów regulowanych”, (http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).
D) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu
załączników),
E) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg spisu załączników).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia 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 górniczej i prawidłowo ukończył:
1) min. 2 roboty, w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto polegające na drążeniu,
przebudowie lub udrażnianiu podziemnych wyrobisk korytarzowych.
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w nw. zakresie:
A) Potencjał techniczny: Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie opisuje warunku
udziału w powyższym zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja
zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.
B) Osoby zdolne do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):
Kierownik działu robót górniczych. Posiadający kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu górniczego
w podziemnych zakładach górniczych 1 osoba;
Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej – techniczna eksploatacja złóż. Posiadająca kwalifikacje
osoby wyższego dozoru w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych 1 osoba;
Osoby dozoru średniego o specjalności górniczej – techniczna eksploatacja złóż. Posiadające kwalifikacje w
specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych 2 osoby;
Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających
węgiel kamienny– z doświadczeniem 3 letnim na stanowisku dozoru wyższego działu wentylacji lub osoba
posiadająca kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu wentylacyjnego 1 osoba;
Osoba mierniczego górniczego 1 osoba;
Osoba dozoru wyższego o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy 1 osoba;
Kierownik działu energomechanicznego – posiadający kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu
energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych 1 osoba;
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Osoba dozoru wyższego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych
zakładach górniczych 1 osoba;
Osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach
górniczych 1 osoba;
Osoby dozoru średniego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych
zakładach górniczych 1 osoba;
Osoby dozoru średniego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach
górniczych 1 osoba;
Kierownik robót budowlanych – spełniający warunki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 165 poz 987) 1 osoba;
C) Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Uwaga:
1. 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 Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji
wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji
(Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), 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 wykonywania górniczych
zawodów regulowanych”, (http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).
III.2.4)
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Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/17/MGW/2014
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IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 76,54 PLN
Warunki i sposób płatności: Cena obejmuje koszt druku. płatność - za zaliczeniem pocztowym, w kasie
zamawiającego. Do ceny należy doliczyć ewentualne koszty przekazania

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.6.2014 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 9.6.2014 - 10:30
Miejscowość:
41-800 Zabrze Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. Jodłowa 59
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
I.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 wykonywaniu zamówienia (załącznik nr
10).
II.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).:
1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
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2) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
Pzp.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1)
lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
III.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.
IV.Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
V. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do
wysokości nie większej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
a) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień, które zostały opisane w SIWZ, załącznikach, oraz umowie w zakresie:
- gdy w trakcie realizacji zamówienia zaistnieją wskazania do udrażniania odcinków innych wyrobisk
połączonych bezpośrednio z odcinkiem GKSD którego udrożnienie stanowi przedmiot zamówienia
podstawowego. W tym przypadku roboty uzupełniające będą obejmować zakres zgodny z zamówieniem
podstawowym. Gdy zaistnieje konieczność usuwania koryt drewnianych lub murowanych w ilości większej niż
ilość wyceniona w ofercie
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej
przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. 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.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
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3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 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 za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2.
6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.
2.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp
9. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, 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;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
10. 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:
1) 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;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do
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złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania
o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
16. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.4.2014
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