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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.muzeumgornictwa.pl

Zabrze: Zakup sprzętu multimedialnego i komputerów na cele
ekspozycyjne Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na
dwa zadania: Zadanie 1 - Zakup sprzętu multimedialnego i
komputerowego dla wystawy stałej Niezwykła historia. Zadanie 2 Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla wystawy stałej
Kopalnia Edisona.
Numer ogłoszenia: 271782 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu , ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj.
śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu multimedialnego i komputerów
na cele ekspozycyjne Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla wystawy stałej Niezwykła historia. Zadanie 2 - Zakup
sprzętu multimedialnego i komputerowego dla wystawy stałej Kopalnia Edisona..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem), a następnie instalacja, konfiguracja, wraz z wdrożeniem do
eksploatacji sprzętu i licencji objętych przedmiotem zamówienia. Zadanie 1 - Zakup sprzętu
multimedialnego i komputerowego dla wystawy stałej Niezwykła historia. W ramach zadania 1 zakupiony
zostanie sprzęt komputerowy, wyposażenie i oprogramowanie wyszczególnione w pozycjach 1, 2, 3, 5, 6,
9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21 Załącznika C stanowiącego Formularz oferty. Zadanie 2 - Zakup sprzętu
multimedialnego i komputerowego dla wystawy stałej Kopalnia Edisona. W ramach zadania 2 zakupiony
zostanie sprzęt komputerowy, wyposażenie i oprogramowanie wyszczególnione w pozycjach 4, 7, 8, 11,
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14, 15, 20, 22 Załącznika C stanowiącego Formularz oferty. Zamówienie obejmuje: 1. Komputery 1.1.
Komputer - szt. 4 - Komputer obsługujący stanowiska multimedialne na potrzeby wystawy Niezwykła
Historia. 1.2 Komputer - szt. 6 - Komputer obsługujący multimedialne stanowiska fakultatywne na potrzeby
wystawy Niezwykła Historia. 1.3. Komputer - szt. 1 - Komputer dla stanowiska multimedialnego pn.
Projekcja 270 stopni współpracujący z 3 urządzeniami wyświetlającymi (projektorami) jednocześnie. 1.4.
Komputer - szt. 3 - Komputer obsługujący multimedialne stanowiska fakultatywne na potrzeby
wystawyKopalnia Edisona: 2. Wyposażenie multimedialne stanowisk 2.1. Telewizory do obsługi stanowiska
multimedialnego -szt.-2 2.2. Telewizory do obsługi stanowiska multimedialnego -szt.-2 2.3. Monitor
dotykowy do obsługi stanowiska multimedialnego -szt.-1 2.4. Telewizory do obsługi stanowiska
multimedialnego -szt.-1 2.5. Monitor dotykowy do obsługi stanowiska multimedialnego -szt.-5 2.6. Monitor
dotykowy do obsługi stanowiska multimedialnego -szt.-1 2.7. Monitor dotykowy do obsługi stanowiska
multimedialnego -szt.-1 2.8. Projektor do obsługi stanowiska multimedialnego -szt.-3 2.9. Projektor do
obsługi stanowiska multimedialnego -szt.-1 2.10. Zestaw głośników do obsługi stanowiska multimedialnego
-szt.-2 kpl. 2.11. Zestaw głośników do obsługi stanowiska multimedialnego -szt.-1 kpl. 2.12. Zestaw
głośników 5.1 Do obsługi stanowiska multimedialnego -szt.-1 2.13. Głośnik ultra kierunkowy do obsługi
stanowiska multimedialnego -szt.-4 2.14. Zestaw głośników do obsługi stanowiska multimedialnego Filmy szt.-1 kpl. 3. 1 Licencje systemów operacyjnych -szt.-14 3.2 Oprogramowanie antywirusowe wraz z
pakietem licencji - szt. - 14.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7
Pzp. Główny przedmiot - 30200000 - 1 Urządzenia komputerowe Dodatkowe przedmioty. - 32322000 - 6
Urządzenia multimedialne - 38652100 - 1 Projektory - 32320000 - 2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny 32342400 - 6 Sprzęt nagłaśniający - 48000000 - 8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 32.32.20.00-6, 32.32.00.00-2, 32.34.24.00-6,
48.00.00.00-8, 38.65.21.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3
000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. 2. Wadium wnosi się
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przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321
0075 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku
wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć w sekretariacie Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 102). 6. Wykaz
elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe - ubezpieczeniowe: 1) zobowiązanie banku
( towarzystwa ubezpieczeniowego) do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe
okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp., 2) dokładną nazwę postępowania
stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 3) wskazanie sumy gwarancyjnej, 4) wskazanie
Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji - ubezpieczonego, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
ul. Jodłowa 59, 41 - 800 Zabrze, 5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji ubezpieczyciela 6) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie
powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 7.
Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe - poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)). 1) zobowiązanie banku - innej instytucji
do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art.
46 ust 4a i ust. 5 Pzp., 2) wskazanie podmiotu, za który bank - inna instytucja dokonuje poręczenia, 3)
dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 4) kwota do wysokości, której bank inna instytucja będzie zobowiązany, 5) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w
którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może
zostać odwołane. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub
pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika
to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
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terminu składania ofert. 11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; 3)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie
przeprowadzona wg formuły: (spełnia) - (nie spełnia).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie
przeprowadzona wg formuły: (spełnia) - (nie spełnia).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie
przeprowadzona wg formuły: (spełnia) - (nie spełnia).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie
przeprowadzona wg formuły: (spełnia) - (nie spełnia).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie
przeprowadzona wg formuły: (spełnia) - (nie spełnia).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
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WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu złożony w formie oryginału, 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
(część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie oryginału, 3) Formularz - Status prawny Wykonawcy
(Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, 4) Dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ, złożone w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 5) Wykaz części zamówienia jakie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=271782&rok=20...

2014-08-14

Strona 6 z 8

Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 2.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie
oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją -nie dotyczy, 6) oświadczenie o przynależności wraz z
listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z
późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr B1), 7)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia
(Załącznik nr 3) - jeśli dotyczy, 8) Szczegółowa kalkulacja ceny (Załącznik nr C wg Spisu zawartości
oferty). 2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1) wspólny formularz
oferty (część A wg Spisu zawartości oferty), wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu złożony w formie oryginału, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg
Spisu zawartości oferty), złożone w formie oryginału przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, 3) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu
zawartości oferty) złożony w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, 4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym : A) każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; B; wg
Spisu zawartości oferty ; 5) wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza
Podwykonawcom (Załącznik nr 2.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony
odpowiednio lub z adnotacją -nie dotyczy, 6) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr B1) złożony w formie
oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 7)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia
(Załącznik nr 3) - jeśli dotyczy. 8) Szczegółowa kalkulacja ceny (Załącznik nr C wg Spisu zawartości
oferty). 3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, tj. : 1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do
ewidencji działalności gospodarczej, lub 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał,
lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu
sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie : a) w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) - jako Załącznik nr 1.2. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają
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się samodzielnie o udzielenie zamówienia - jako Załącznik nr 1.3

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu
o art.144 Prawa zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w zakresie: 1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, o którym mowa we wzorze umowy, 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; 1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć
następujących okoliczności: a) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego
sprzętu; b) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą
wartości brutto umowy,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, Sekretariat pok. Nr 102..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014
godzina 10:00, miejsce: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze,
Sekretariat pok. Nr 102..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: I. Zakup sprzętu multimedialnego i komputerów na cele ekspozycyjne Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 - Zakup sprzętu multimedialnego i
komputerowego dla wystawy stałej Niezwykła historia. Zadanie współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym. Zadanie 2 - Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego dla wystawy stałej
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Kopalnia Edisona. Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych. II. Trybem
udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 6a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). III.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (załącznik nr 3). IV.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają
się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika - do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. V. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : -spełnia- lub -nie spełnia-, w oparciu o wymagane
oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w
postępowaniu. VI. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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