
Ogłoszenie nr 309495 - 2016 z dnia 2016-09-16 r. 

Zabrze: Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni 

Królowa Luiza” ZP/28/MGW/2016  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 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, 41800   Zabrze, woj. 

śląskie, państwo , tel. 32 630 30 91, e-mail amaraszek@muzeumgornictwa.pl, 

kpoprawa@muzeumgornictwa.pl, esmietana@muzeumgornictwa.pl, faks 32 277 

11 25.  

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

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: 

tak  

Inny sposób:  

Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

nie  

Adres:  



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

sekretariat nr 1.02 

 

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: Wykonanie systemu 

zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza” ZP/28/MGW/2016  

Numer referencyjny: ZP/28/MGW/2016 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie 

 

 

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: Przedmiotem zamówienia 

jest: Zakres inwestycji: Zamówienie winno umożliwić uruchomienie systemu ppoż. 

w Kopalni Królowa Luiza w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, a 

szczególnie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 



specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 

górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 wraz z późniejszymi zmianami). Wykonanie 

systemu zabezpieczenia ppoż. w rejonie Kopalni Królowa Luiza w skład, której 

wchodzi Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna jest warunkiem bezpiecznego 

użytkowania obiektów dołowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Zabytkowa Kopalnia Węgla 

Kamiennego „Guido” posiada Decyzję Prezesa WUG zezwalającą na odstępstwo 

od postanowień zawartych w § 353 ust. 1 pkt 2, § 353 ust. 2, w związku z 

wymaganiami ujętymi w punktach 5.3.4 ppkt 1, 5.3.8, 5.3.29 i 5.3.42 załącznika nr 

5 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. 

Zamawiający poosiada pozwolenie na budowę (zał. Nr 9) oraz pozwolenie 

konserwatora (zał. Nr 10) na prowadzenie robót. Wykonanie zamówienia wymaga 

nawiązania się do istniejącej sieci rurociągów ppoż. wykonanej z rur stalowych 

kołnierzowych o średnicy ᴓ108mm. Obiekty wokół zbiornika wpisane są do 

rejestru zabytków pod nr rejestru A/1539/93.  

 

II.5) Główny kod CPV: 31625200-5 

Dodatkowe kody CPV:45343000-3, 51700000-9, 44160000-9, 44161500-1, 

44161600-2, 44162000-3, 44162200-5, 44162500-8, 44163160-9, 44163200-2, 

44212318-1, 45321000-3, 45223110-0, 45231112-3, 45232150-8, 45232151-5, 

45232152-2, 45332200-5, 45442200-9, 51500000-7, 51514110-2, 51700000-9, 

45311000-0, 45317300-5, 45315100-9, 45315300-1, 45232310-8, 45232332-8, 

45314300-4 

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

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT: 1147062.51 

Waluta:  

PLN 

(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: tak  

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: Zamawiający przewiduje udzielanie o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 6 Pzp do wysokości 50 % zamówienia podstawowego. Zamawiający 

przewiduje udzielenia zamówienia w obszarze dotyczącym powtórzenia podobnych 

robót w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia zwłaszcza w zakresie: - 

Zabudowy instalacji i armatury ppoż. Procedura udzielania zamówienia może 

zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu 

konieczność opisującego zakres robót i uzasadnienie potrzeby ich wykonania oraz 

po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.  

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: 

data zakończenia: 20/12/2016 

data zakończenia: 20/01/2017 

data zakończenia: 30/05/2017 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w 

nieprzekraczalnym terminie: Zakres pkt 1.1 -1.5 SIWZ Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia do dn. 20.12.2016r. Zakres pkt 1.6-1.8 SIWZ 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do dn. 20.01.2017r. Zakres pkt 2. 

SIWZ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do dn. 30.05.2017r. 

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 

postępowaniu 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 

postępowaniu w powyższym zakresie tym samym nie żąda złożenia dokumentu.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 1) minimalne warunki dotyczące doświadczenia: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonał i prawidłowo ukończył: zgodnie z zasadami 

sztuki górniczej - co najmniej 1 (jedną) robotę polegającą na budowie lub/i 

przebudowie lub/i rozbudowie lub/i modernizacji lub/i remoncie systemu 

zabezpieczenia ppoż. wyrobisk dołowych w podziemnym zakładzie górniczym. 

Wartość roboty nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł brutto, - zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej co najmniej 1 (jedną) robotę polegającą na budowie 

i/lub przebudowie i/lub remoncie obiektów z zastosowaniem technik uszczelniania 

basenów i/lub fontann i/lub innych zbiorników wodnych gdzie wartość robót nie 

może być mniejsza niż 200.000,00 zł; brutto. 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: I. 1) Kierownika Budowy (1 osoba) - posiada uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych 

obowiązujących przepisów, oraz uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie 



zabytkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 

2011.165.987) tj. spełnia warunki określone w § 24 lub posiada uprawnienia 

(zaświadczenie), o których mowa w § 31 ww. rozporządzenia; 2) Kierownik Robót 

(1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci urządzeń gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; 3) Kierownik Robót (1 osoba) – 

posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278)lub odpowiadające 

im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub 

innych obowiązujących przepisów; 4) Geodeta (1 osoba) - posiadający uprawnienia 

geodezyjne w zakresie; pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i 

inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji; II. Uprawnienia górnicze do 

kierowania robotami w zakresie prac górniczych: 1)kierownik działu górniczego w 

podziemnym zakładzie górniczym – z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku 

- 1 osoba, 2) osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i 

urządzeń dołowych w podziemnym zakładzie górniczym– z 3 letnim 

doświadczeniem na tym stanowisku – 1 osoba, 3) osoba średniego dozoru ruchu w 

specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnym zakładzie 

górniczym- z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku – 1 osoba, 4) osoba 

wyższego dozoru o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w 



podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba, 

5) osoba dozoru średniego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń 

dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel 

kamienny – 1 osoba, 6) osoba dozoru wyższego w specjalności bezpieczeństwo i 

higiena pracy w podziemnym zakładzie górniczym– 1 osoba, 7) lub osoby 

posiadające uprawnienia odpowiadające wyżej wymienionym, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz w państwach UE 

pod warunkiem ich notyfikowania w Rzeczypospolitej Polskiej.  

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: I. 1) Zamawiający uzna powyższy warunek również za 

spełniony jeżeli Wykonawca dysponować będzie osobami posiadającymi 

kwalifikacje równoważne oraz wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące 

przepisy. 2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza 

równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych 

w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, 

poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r., w 

sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. nr 75, 

poz. 1628, ze zm.), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

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

znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego: „Uznawanie 

kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”, 

(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1). 3) uprawnienia budowlane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte 

w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, 

z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. Nr 65, poz. 394 ze zm.). 4) Jeżeli zakres robót 



przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane 

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

prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego 

należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót potwierdzających 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 5) 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. II. 1.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. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, 

czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 



ponosi winy. 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. 

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  

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:  

nie dotyczy 

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: 

1) Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda 

następujących dokumentów: A. wykazu robót budowlanych wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 



działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; B. wykazu 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.  

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  

nie dotyczy 

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: 30 000 

PLN, (słownie trzydzieści tysięcy złotych) 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 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający 

przechowuje na rachunku bankowym. 5) 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). 6) 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. 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. 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. 8) 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. 9) 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. 

10) 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. 11) 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. 12) 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13) 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. 14) 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. 15) 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 

wykonania 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 

 

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:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

nie 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

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: 

Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60 

Zasilanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni „Królowa Luiza” 

z sieci wodociągowej 
15 

Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego i włączenie go do systemu 

zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni „Królowa Luiza” wraz z 

wykonaniem przynależnych instalacji 

25 

 

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 nie  

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

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: nie  

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:  

nie  

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: 

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie 

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 zmian postanowień zawartej 

umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pk1 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) wystąpienie warunków 

uniemożliwiających prowadzenie robót górniczych lub remontowych w 

wyrobiskach, lub powodujących, że prowadzenie ich zgodnie z przyjętą 

technologią ich wykonania jest znacznie utrudnione; e) zaistnienie odmiennych od 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, tektonicznych 

lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych skutkujące 

niemożliwością lub znacznymi komplikacjami realizowania przedmiotu umowy 

przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f) konieczności 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; g) 

wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych; h) utrudnień wynikających z 

równolegle prowadzonych prac przez Zamawiającego i podmioty zewnętrzne 1.2. 



w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących 

okoliczności: a) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. 

Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod 

warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych; b) zmiany 

podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca 

opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod 

warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie 

mniejszym niż wymagane w SIWZ lub włączenie nowego podwykonawcy do 

realizacji zadania – za zgodą Zamawiającego; c) 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; d) zmiany przepisów prawa 

istotnych dla postanowień zawartej umowy; e) ustawowa zmiana stawki podatku 

VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy; f) 

poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu 

robót górniczych lub związanej z tym zmiany technologii; g) ograniczenia 

przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków 

uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót; h) zaistnienia 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych, a 

także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, 

których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; 2. W przypadku 

wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego 

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

stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który 

zostanie podpisany przez strony umowy. 4. Zmiana umowy powinna nastąpić w 

formie 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: 03/10/2016, 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  

> Oferta musi być złożona w języku polskim 

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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 1. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony i podpisany Formularz 

oferty. 2) dowód wniesienia wadium; 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty – w 

przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, 4) 

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, 

5)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. 6) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania II. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 1 Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 

braku podstaw do wykluczenia , w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, 

potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunek 

dotyczący zdolności technicznej musi spełnić przynajmniej jeden z wykonawców 



wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia samodzielnie. 4. Jeżeli oferta 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. III. 

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. IV. 17.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

Pzp, przedstawienia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 



na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania 

wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia 

wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku 

sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w 

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, 

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 

pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w 

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 9) 

oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 17.1.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. 17: 1) pkt 1 – składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) pkt 2–4 – 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z 



opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 

2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 

terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4. W przypadku 

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 17.2.1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 

pkt. 17 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 17.1. ust 1 pkt 1, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w 

kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 

nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 



administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 17 ust. 2 

zdanie pierwsze stosuje się. 2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu 

złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych 

organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. V. 9. 

Termin wykonania zamówienia Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w 

nieprzekraczalnym terminie: Zakres pkt 1.1 -1.5 SIWZ Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia do dn. 20.12.2016r. Zakres pkt 1.6-1.8 SIWZ 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do dn. 20.01.2017r. Zakres pkt 2. 

SIWZ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do dn. 30.05.2017r. VI. 

Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: bezpośredni nadzór nad pracami prowadzonymi w wyrobiskach 

górniczych oraz bezpośredni nadzór nad pracami budowlanymi prowadzonymi na 

powierzchni. a. osoba średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i 

urządzeń dołowych – w trakcie wykonywania robót elektrycznych b. osoba dozoru 

średniego o specjalności mechanicznej – w trakcie wykonywania robót 

mechanicznych c. kierownik robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 

urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w trakcie 

realizacji całości zamówienia. d. kierownik robót o specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń w trakcie realizacji całości zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje 

się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na 

umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami). 2) Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót oraz co miesiąc przez cały 

okres ich realizacji składał Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia 

osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 wraz z wykazem tych 

osób. 3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 



Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub 

podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w 

projekcie umowy. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od 

pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o 

ochronie danych osobowych. 4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o 

pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami 

wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie 

zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o 

pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 

ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 
 


