
Ogłoszenie nr 560392-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.  

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Aranżacja ekspozycji związanych ze Sztolnią 

Królowa Luiza 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 

grup społecznie marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  



Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, krajowy numer 

identyfikacyjny 24322042000000, ul. ul. Jodłowa  59 , 41-800   Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, 

tel. 32 630 30 91, e-mail esmietana@muzeumgornictwa.pl, biuro@muzeumgornictwa.pl, faks 32 277 

11 25.  

Adres strony internetowej (URL): www.muzeumgornictwa.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 



I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL) 

Tak  

www.muzeumgornictwa.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

Tak  

www.muzeumgornictwa.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem 

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

Tak  

Inny sposób:  



Składanie ofert odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca  

Adres:  

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aranżacja ekspozycji związanych ze 

Sztolnią Królowa Luiza  

Numer referencyjny: ZP/19/MGW/2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:  

 



 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa aranżacji 

ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza, na trasie wodnej oraz fragmencie trasy pieszej 

(zwanej dalej Trasą) w wyrobisku Sztolni Królowa Luiza (Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – 

zwanej dalej Sztolnią), a także aranżacja wystawy dot. rewitalizacji w tzw. Porcie Zimowym. 

Przedmiot zamówienia obejmuje także montaż oświetlenia ekspozycyjnego na Trasie oraz w budynku 

obsługi ruchu turystycznego przy ul. Miarki w Zabrzu znajdującego się na stanie Zamawiającego – 

szczegółowy spis oświetlenia ekspozycyjnego wraz z akcesoriami znajduje się w Załączniku nr 8 do 

SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje w również: • dostawę i montaż nagłośnienia na trasie wodnej, • 

wykonanie aranżacji stanowiska ekspozycji pożaru, w tym dostawę i montaż elementów 

multimedialnych do stanowiska ekspozycji pożaru (przy czym z dostawy wyłączone są elementy 

oświetlenia, wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ - w zakres zamówienia wchodzi ich montaż), • 

wykonanie aranżacji stanowiska wdarcia wody, w tym dostawę i montaż urządzeń multimedialnych 

wraz z scenografią stanowiska wdarcia wody (przy czym z dostawy wyłączone są elementy 

oświetlenia, wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ - w zakres zamówienia wchodzi ich montaż), • 

wykonanie systemu sterowania, w tym sterowanie do uruchomienia treści w głośnikach, • aranżacja 

wystawy o rewitalizacji Sztolni zlokalizowanej w budynku obsługi ruchu turystycznego przy ul. 

Miarki w Zabrzu (Port Zimowy) – w tym dostawę i montaż urządzeń multimedialnych do wystawy, 

przy czym z dostawy wyłączone są elementy oświetlenia, wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ - w 

zakres zamówienia wchodzi ich montaż , • montaż oświetlenia ekspozycyjnego (dostarczonego w 

ramach odrębnego postępowania) na trasie wodnej, oraz fragmencie trasy pieszej (w tym w obrębie 

ekspozycji pożaru i wdarcia wody), a także oświetlenia do wystawy o rewitalizacji Sztolni 

zlokalizowanej w budynku obsługi ruchu turystycznego przy ul. Miarki w Zabrzu (Port Zimowy) oraz 

wystawy plenerowej. Zestawienie oświetlenia, które stanowi przedmiot montażu wskazano w 

załączniku nr 8 do SIWZ. Ekspozycja zlokalizowana na Trasie ma urozmaicić turystom ten odcinek 

zwiedzania Sztolni. Na ekspozycji trasy planowane jest użycie różnego typu urządzeń 

multimedialnych. Realizacja polegająca na wykonaniu aranżacji Trasy musi uwzględniać historyczne 



uwarunkowania Sztolni, jej estetykę, elementy charakterystyczne i znaczenie turystyczne i kulturalne. 

Wobec powyższego Zamawiający będzie wymagał szczególnego podejścia w kwestii dbałości o 

szczegóły i estetyki przygotowywanych wyrobisk. Dla uzyskania tego efektu Zamawiający przez cały 

czas realizacji prac będzie wymagał ciągłych kontaktów, konsultacji i spotkań projektowych z 

udziałem przedstawicieli obydwu stron. Miejscem realizacji przedmiotu umowy będą znajdujące się w 

użytkowaniu Muzeum Górnictwa Węglowego wyrobiska Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, na 

odcinku o długości ok. 1130m (część wodna) oraz ok 420m (część piesza). Wylot przedmiotowego 

odcinka Sztolni znajduje się przy ul. K. Miarki w Zabrzu. W tej lokalizacji znajduje się także budynek 

obsługi ruchu turystycznego (BORT), w którym na poziomie -1 (Port Zimowy) zlokalizowana będzie 

wystawa o rewitalizacji Sztolni, a na zewnątrz plenerowe oświetlenie plansz graficznych. Transport 

materiałów i narzędzi do wyrobisk sztolni, w zależności od ich gabarytów i ciężaru, może się odbywać 

następującymi drogami: - szybem „Wilhelmina” (od ul. Sienkiewicza), za pomocą windy 

zainstalowanej w szybie - wlotem do sztolni od ul. K. Miarki, z wykorzystaniem łodzi przeznaczonych 

do transportu osób Parametry środowiskowe w Sztolni wahają się w zależności od poru roku. 

Temperatura w Sztolni w obrębie Trasy waha się od około 11 do 18 stopni Celsjusza. Wilgotność w 

Sztolni w waha się między 80 a 94%. Głębokość Trasy: od -36 do poziomu 0 przy wylocie. 

Wyrobiska, których dotyczy niniejsze zamówienie, objęte są nadzorem zgodnie z zapisami ustawy 

Prawo Geologiczne i Górnicze. Należy mieć również na uwadze następujące uwarunkowania: - spadek 

napięcia elektrycznego w sieci do 5% - każda instalacja może być uruchamiana nawet co 5-10 minut 

w czasie funkcjonowania tras turystycznych, tj. minimum 12h w ciągu doby, - stopień ochrony 

obudowy urządzeń - minimum IP 54. Wszelkie stosowane urządzenia multimedialne muszą być 

przystosowane do ww. warunków pracy. Zamawiający informuje, iż montaż przedmiotu zamówienia 

w zakresie trasy wodnej będzie odbywał się w korycie sztolni, zalanym wodą do wysokości ok. 90 cm. 

Zamawiający umożliwi wypożyczenie przez Wykonawcę łodzi oraz przeszkolenie z jej obsługi. 

Każdorazowe korzystanie z łodzi musi być wcześniej ustalone z Zamawiającym. Zamawiający 

dopuszcza również możliwość prowadzenia prac montażowych w sztolni z wykorzystaniem woderów 

(Wykonawca zobowiązany będzie wówczas do samodzielnego zabezpieczenia nieprzemakalnej 

odzieży i woderów).  

 

II.5) Główny kod CPV: 79931000-9  

Dodatkowe kody CPV:  



Kod CPV 

79931000-9 

72212520-0 

71323100-9 

51110000-6 

50800000-3 

32321200-1 

39154000-6 

31500000-1 

38652100-1 

30200000-1 

32320000-2 

42961000-0 

32342400-6 

48000000-8 

32342410-9 

45311000-0 

45317000-2 

48780000-9 

32322000-6 

79930000-2 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  



miesiącach:    lub dniach: 60  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 60   

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu w powyższym 

zakresie tym samym nie żąda złożenia dokumentu.  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu w powyższym 

zakresie tym samym nie żąda złożenia dokumentu.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: a) Nie mniej niż jedną 

usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. 

polegającą na usłudze aranżacji ekspozycji wraz z montażem elementów multimedialnych lub 

oświetleniowych o wartości minimum 150 000 zł netto ( dotyczy realizacji jednego kontraktu) z 

podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została 

wykonana oraz załączenie dowodów, potwierdzających, czy usługa została wykonana lub jest 

wykonywana należycie; 2) minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osoby skierowane przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony 



jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia których udział z ramienia Wykonawcy jest niezbędny w wykonywaniu 

zamówienia: a) Osoba dozoru ruchu elektrycznego: Osoba mogąca wykonywać czynności w dozorze 

ruchu podziemnego zakładu górniczego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie kwalifikacji w 

zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. b) Elektromonter urządzeń elektrycznych: Osoba 

wykonująca czynności specjalistyczne w ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności – 

elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV pod ziemią zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie kwalifikacji w zakresie 

górnictwa i ratownictwa górniczego.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  

Informacje dodatkowe: 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 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r., w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i 

ratownictwa górniczego, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. Nr 65, poz. 394 ze zm.). 3. Jeżeli zakres usług przedstawionych w 

dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy 

od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług 

potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w dokumentach składanych w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie 

obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje 

tabeli kursów walut, wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów 



NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 

USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

A. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 



wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; (załącznik nr 4 do SIWZ) - potwierdzający spełnianie 

warunków określonych w pkt. 5.1. C ppkt. 1 SIWZ. B. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę 

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. (załącznik nr 5 do SIWZ) – potwierdzający spełnianie warunków 

określonych w pkt. 5.1. C ppkt. 2 SIWZ dla poszczególnych części.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 



Tak  

Informacja na temat wadium  

1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN, (słownie 

dziesięć tysięcy złotych 00/100) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. 2) Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących 

formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) 

gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 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. z 2016 r. poz. 359). 4) Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 

2490 0005 0000 4600 8061 5490. 5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na 

rachunku bankowym. 6) W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium 

należy złożyć w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-

800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02). 4) Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe 

/ ubezpieczeniowe: a) 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., b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) 

wskazanie sumy gwarancyjnej, d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / 

ubezpieczonego, (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze), e) 

wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela f) określenie okresu 

ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym 

gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 5) 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. z 2016 r. poz. 359). a) 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., 

b) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia, c) dokładna nazwa 

zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, d) kwota do wysokości, której bank / inna instytucja 

będzie zobowiązany, e) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym 



zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może 

zostać odwołane. 6) Z treści dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie wystawcy do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została 

wybrana, odmówił lub uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i SIWZ. 

7) Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7b pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione 

lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. 8) 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o których 

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 

jako najkorzystniejszej. 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 11 SIWZ, jeżeli 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: a) odmówił podpisania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 



Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 



Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:  

Nie  



Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji oraz rękojmi 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji  



Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 

nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 



IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia 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: a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza 



kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość 

wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; b) zmian istotnych przepisów prawa Unii 

Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany 

przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; c) niezawinionych przez Wykonawcę 

opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, 

niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń; d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na 

postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających 

prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych 

istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; e) wystąpienia 

prac zamiennych; f) wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie 

mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w 

terminie; g) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności; hi) kolizji z robotami, usługami lub dostawami wykonywanymi 

przez podmioty trzecie w związku z pracami w Sztolni lub Zamawiającego w stopniu - który pomimo 

podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia postępu robót – uniemożliwia ich zakończenie w 

terminie wskazanym w umowie. 1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć 

następujących okoliczności: a) zmiana 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; b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody 

zamawiającego i spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ; c) zmiany 

przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy; d) zmiany kluczowego personelu 

Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty 

wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może 

nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych, e) wprowadzenie 

dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, 

zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie 

mniejszym niż wymagane w SIWZ, g) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo 

deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi, h) ustawowa zmiana stawki podatku 

VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy, i) poprawa jakości, 

walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub 



zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych 

od opisanych w dokumentacji technicznej, 2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących 

koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, strona wnioskująca zmianę 

zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z 

pisemnym wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 3. Z okoliczności stanowiących podstawę 

zmiany do umowy strona wnioskująca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony 

umowy. 4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez 

Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności 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 geologicznego 

i górniczego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2018-05-29, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  

> j. polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY Oferta musi zawierać: 1) wypełniony i podpisany Formularz oferty.; 2) 

pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów 

rejestrowych, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w 

przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie, 4) szczegółowy opis oferowanego 

przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu wykonawca określi nazwę 

producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację 

zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia – jeżeli 

dotyczy. 5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania 6) Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy II. 1) Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa 

zamówień publicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 

2 pkt 9 b Prawa zamówień publicznych) aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które 

wykonywać będą czynności faktycznie montażu urządzeń określonych w przedmiocie zamówienia 

były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.) – Obowiązek zatrudnienia z 

zastrzeżeniem, że powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności nadzoru i dozoru 

realizowanych robót budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać 

żadnych czynności montażu urządzeń bez zatrudnienia na umowę o pracę u WYKONAWCY, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robót. 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 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W 

trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 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 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. - przeprowadzania kontroli 



na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 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. III. Jeżeli wykaz, 

oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, 

może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, 

dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. IV. Upoważnienie osób 

podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów. Oznacza to, że 

jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to 

do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa 

wystawionego przez osoby do tego upoważnione. V. 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 VI. Wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Prawa 

zamówień publicznych. VII. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 

wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

 


