
Ogłoszenie nr 334035 - 2016 z dnia 2016-10-31 r. 

Zabrze: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn. 

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego 

Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku 

Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

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 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
(jeżeli dotyczy): 

www.muzeumgornictwa.pl
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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 Polska, tel. 32 630 30 91, 

e-mail , 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 
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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 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

tak 

Inny sposób: 

Składanie oferty odbywa się 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.
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Adres: 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Dział Zamówień Publicznych, ul. Jodłowa 59, 41-800 

Zabrze Sekretariat pok. 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 dokumentacji projektowej 

dla zadania pn. pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w 

zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19. 

Numer referencyjny: ZP/34/MGW/2016

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 

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: 1. Przedmiot zamówienia: I. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany 

i wykonawczy) wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi 

realizację przedsięwzięcia, w tym uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opinii 
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Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę, obejmującego swoim zakresem Budynek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 

Maja 19. Pełnienie nadzorów autorskich (do 10 nadzorów) w czasie realizacji robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji. II. Obszar objęty opracowaniem Planowana 

inwestycja zlokalizowana jest przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu na działkach nr 2316/16, 3844/14, 3846/9. 

III. Informacje ogólne dotyczące terenu objętego opracowaniem Obszar objęty opracowaniem od 

strony północnej i zachodniej graniczy z terenem Szpitala Klinicznego od strony wschodniej z ul. 3 

Maja, od strony północnej z ul. Bohaterów Warszawskich. Wejście główne do budynku zlokalizowane 

jest od ul. 3 Maja. Wjazd na działki odbywa się z ul. Bohaterów Warszawskich. Obiekt objęty 

opracowaniem w 1993r. wpisano do rejestru zabytków pod nr A/1538/93. Budynek jest zbliżony 

kształtem do litery C z wewnętrznym dziedzińcem w całości podpiwniczony posiada 3 kondygnacje 

nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. Aktualnie budynek pełni funkcję muzealne: - Piwnica – 

pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia techniczne w skrzydle północnym znajdują się 

pomieszczenia biurowe - Parter – ekspozycja muzealna - I piętro – funkcja ekspozycyjna, 

pomieszczenia biurowe oraz sala witrażowa - II piętro – funkcja ekspozycji oraz pomieszczenia 

biurowe - Poddasze – nieużytkowe poddasze oraz nadszybie dźwigu Zamawiający dostarczy 

Wykonawcy mapę do celów projektowych w terminie nie późniejszym niż 10 stycznia 2017 roku. 

Opracowanie mapy do celów projektowych nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia IV. Dane 

techniczne istniejącego obiektu Budynek posiada konstrukcje tradycyjną murowaną z cegły pełnej na 

zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian zewnętrznych w poziomie piwnic wynosi zasadniczo 

51 i 64 cm, ścian wewnętrznych 51 cm. Ściany nośne w poziomie parteru: zewnętrzne 51 cm, 

wewnętrzne 51, 38 i 25 cm. Dodatkowe ściany wykonane w ramach adaptacji w poziomie drugiego 

piętra posiadają grubość 25 cm. Dach dwuspadowy z czterospadkową połacią dachową nad wieżą. 

Pokrycie wykonane z papy na pełnym deskowaniu na połaci dwuspadowej, pokrycie z blachy płaskiej 

na deskowaniu nad wieżą. Stropy nad parterem posiadają konstrukcje drewnianą belkową nada 

piwnicami odcinkowe sklepienia murowane oparte na ścianach i belkach stalowych. Stropy nad 

piętrem żelbetowe, płyty na belkach stalowych wykonane w ramach adaptacji. Budynek w układzie 

konstrukcyjnym zasadniczo we wszystkich swych częściach posiada podłużny układ ścina nośnych. W 

części frontowej dwa trakty stropów. Na fundamentach mieszany układ ścian i elementów nośnych w 

częściach bocznych. Strop nad piwnicami podparto dodatkowo ścianami poprzecznymi piwnic oraz 

podciągami i żebrami stalowymi. 2. Rozwiązania równoważne Ilekroć w specyfikacji, umowie i innych 

załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć 
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produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach 

technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji umowie i innych 

załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe 

służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na 

producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje 

jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 

Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, 

docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć 

zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie i innych załącznikach. 

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz załącznikach do SIWZ, za 

pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, w tym dokumenty 

równoważne. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych w SIWZ wraz z załącznikami. 4. Zamawiający odstępuje od wymogu zapisu art. 29 ust. 3a 

Ustawy pzp ze względu na charakter postępowania. Stosownie do art. 29 ust. 5 Zamawiający 

informuje, że kwestie związane z dostosowaniem przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych 

zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera Część IV SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:71221000-3, 71250000-5, 71251000-2, 71320000-7, 71248000-8

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 
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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: 1. Zamawiający 

przewiduje udzielanie zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do wysokości 50 % 

zamówienia podstawowego. a) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających 

polegającego na rozszerzeniu zakresu opracowania dokumentacji projektowej lub opracowaniu 

dokumentacji zamiennej lub pełnieniu funkcji biegłego lub pełnieniu nadzoru autorskiego nad 

zakresem nie objętym umową, a którego potrzeba wyniknęła na etapie przygotowania lub realizacji 

inwestycji i ma znaczący wpływ na koszty realizacji lub termin realizacji lub wpływa na poprawę 

bezpieczeństwa lub walorów użytkowania. Kod CPV: 71.22.00.00–6; 71221000-3; 71250000-5; 

71251000-2; 71320000-7; 71248000- 8. b) okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane 

zamówienia Procedura udzielania zamówienia uzupełniającego może zostać wszczęta na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczność opisującego zakres usług 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: 23/05/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia 1.1. Wykonawca zrealizuje przedmiot 

umowy, z wyłączeniem nadzorów autorskich, w terminie: 1.1.1. Nie później niż do 23.05.2017 r. w 

tym: a. w zakresie wykonania projektów budowlanych wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim 

oraz złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu do dnia 14.03.2017 

r. b. w zakresie wykonania projektów wykonawczych, projektu aranżacji wnętrz wraz z szczegółowym 

kosztorysem inwestorskim, STWiOR, przedmiarami - do 70 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie 

na budowę. 1.1.2. Pełnienie nadzoru autorskiego ustala się od daty przekazania placu budowy 

Wykonawcy robót do zakończenia robót i odbioru końcowego zadania (uzyskania niezbędnych decyzji 

administracyjnych) lecz nie dłużej niż 4 lata od daty podpisania umowy. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w powyższym 

zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w powyższym 

zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 1) Zdolność techniczna: - 

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 2) Zdolność zawodowa: dysponuje 

następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za świadczenie usług: a. Projektant (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane 

do projektowania w specjalności architektonicznej 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 posiada doświadczenie w projektowaniu w specjalności architektonicznej polegające na 

opracowaniu nie mniej niż jednej (1) dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji projektowej 

architektonicznej) dotyczącej remontu/przebudowy /modernizacji obiektu objętego ochroną 

konserwatorską, o łącznej wartości dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 200 000,00 zł. b. 

Projektant (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do projektowania 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; c. Projektant (1 osoba) – posiada 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej min. w 

ograniczonym zakresie (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 
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wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; Zamawiający dopuszcza osobę z uprawnieniami 

ograniczonymi. d. Projektant (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

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. W związku z 

brakiem sieci i instalacji gazowych w niniejszym opracowaniu Zamawiający nie wymaga uprawnień 

w tym zakresie. e. Projektant (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych min. w ograniczonym zakresie (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; f. Projektant (1 

osoba) – posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 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. 

Uwaga! 1) 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. 2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których 

wymagane są: 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 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.). 

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: 
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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: 

a) Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do 

SIWZ) – składane do oferty, b) Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ww. ustawy składa na wezwanie Zamawiającego 

dokumenty, o których mowa w pkt. 5.4.8. SIWZ: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za 

wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 

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

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej 

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
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opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 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 ustawy; 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 ustawy; 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 ustawy; 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). Podmiot zagraniczny 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.4.8: 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 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 
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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. c) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 

otwarcia ofert, - Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
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określonego w pkt 5.3.c) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (wzór - załącznik nr 2 do 

SIWZ) – składane do oferty, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, 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, (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ) - składane na 

wezwanie Zamawiającego. 

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) 

1) wypełniony i podpisany Formularz oferty – (wzór załącznik nr 1 do SIWZ) 2) Oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania – (wzór załącznik nr 2 do SIWZ) 3) dowód wniesienia wadium - fakultatywnie; 4) 

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

rejestrowych, 5) 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. 

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 

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 PLN, (słownie: osiem tysięcy). 

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

nie 
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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: 
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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: 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Okres gwarancji jakości 10

Doświadczenie Personelu Kluczowego 30

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: 
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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: 
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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 stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 

144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz: 1.1. w zakresie 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) 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; h) kolizji z robotami wykonywanymi przez podmioty trzecie 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 spełnianie warunków udziału w 
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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 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., 2. W pozostałym 

zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt. 2 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1A, ust. 

1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 

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: 08/11/2016, 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 

> Język polski

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 
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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:

1. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, kwoty będą wyrażane 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. 

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 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. 3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w 

ofercie. 
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