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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319561-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2014/S 181-319561

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59
Punkt kontaktowy: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Maraszek
41-800 Zabrze
POLSKA
Tel.:  +48 326303091
E-mail: amaraszek@muzeumgornictwa.pl, kpoprawa@muzeumgornictwa.pl, esmietana@muzeumgornictwa.pl;
Faks:  +48 2771125
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.muzeumgornictwa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk
kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk
oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319561-2014:TEXT:PL:HTML
http://www.muzeumgornictwa.pl
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Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zabrze.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań stanowiących odrębne oferty częściowe:
Zadanie 1 – przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu
wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych
wyrobisk .
Zadanie 2 – Wykonanie dokumentacji projektowych opisujących sposób wykonania docelowego zabezpieczenia
wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z nadzorem autorskim.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71000000, 71220000, 71221000, 71248000, 71351910

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1) Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań stanowiących odrębne oferty częściowe:
Zadanie 1:
— przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk
kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk w
tym:
— identyfikacja procesów geologicznych i hydrogeologicznych oraz ocena stopnia zaawansowania zjawisk
mogących mieć wpływ na statykę sztolni i mogących przyczyniać się do występowania deformacji powierzchni
terenu.
— zlokalizowanie zlikwidowanych skrzyżowań wybranych wyrobisk i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.
Zadanie 2 – Wykonanie dokumentacji projektowych opisujących sposób wykonania docelowego zabezpieczenia
wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z nadzorem autorskim.
Zakres zadania 2 opisano w czterech częściach:
Część I:
Projekt docelowego zabezpieczenia sztolni na odcinku ok. 1 370 m od dawnego wylotu do przecinki XI Skalley
wraz z przecinką XI Skalley włącznie z nadzorem autorskim.
Część II:
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Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 440 m wyrobisk nitki północnej na odcinku pomiędzy przecinką XI
Skalley, a przecinką VII Reden wraz z wyrobiskami towarzyszącymi włącznie z nadzorem autorskim.
Część III:
Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 780 m nitki południowej sztolni na odcinku od przecinki Pochhammer
do rozwidlenia wschodniego wraz z wyrobiskami towarzyszącymi włącznie z nadzorem autorskim.
Część IV:
Projekt docelowego zabezpieczenia ok 345 m wyrobisk w tym nitki południowej sztolni na odcinku pomiędzy
przecinką XI Skalley, a przecinką VIII Pochhammer i wyrobiskami towarzyszących wraz z nadzorem
autorskim.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie 1
1) Krótki opis

Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk
kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71000000, 71220000, 71221000, 71248000, 71351910

3) Wielkość lub zakres
Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk
kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk w
tym:
— identyfikacja procesów geologicznych i hydrogeologicznych oraz ocena stopnia zaawansowania zjawisk
mogących mieć wpływ na statykę sztolni i mogących przyczyniać się do występowania deformacji powierzchni
terenu.
— zlokalizowanie zlikwidowanych skrzyżowań wybranych wyrobisk i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zakończenie realizacji umowy dla Zadania 1 nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego.

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie 2
1) Krótki opis

Wykonanie dokumentacji projektowych opisujących sposób wykonania docelowego zabezpieczenia wyrobisk
kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z nadzorem autorskim.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71000000, 71220000, 71221000, 71248000, 71351910

3) Wielkość lub zakres
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Wykonanie dokumentacji projektowych opisujących sposób wykonania docelowego zabezpieczenia wyrobisk
kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z nadzorem autorskim.
Zakres zadania 2 opisano w czterech częściach:
Część I:
Projekt docelowego zabezpieczenia sztolni na odcinku ok 1 370 m od dawnego wylotu do przecinki XI Skalley
wraz z przecinką XI Skalley włącznie z nadzorem autorskim.
Część II:
Projekt docelowego zabezpieczenia ok 440 m wyrobisk nitki północnej na odcinku pomiędzy przecinką XI
Skalley, a przecinką VII Reden wraz z wyrobiskami towarzyszącymi włącznie z nadzorem autorskim.
Część III:
Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 780 m nitki południowej sztolni na odcinku od przecinki Pochhammer
do rozwidlenia wschodniego wraz z wyrobiskami towarzyszącymi włącznie z nadzorem autorskim.
Część IV:
Projekt docelowego zabezpieczenia ok 345 m wyrobisk w tym nitki południowej sztolni na odcinku pomiędzy
przecinką XI Skalley, a przecinką VIII Pochhammer i wyrobiskami towarzyszących wraz z nadzorem
autorskim.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
2) Wszelkie czynności realizowane w ramach zamówienia, w tym prowadzenie robót, badań oraz wykonywanie
dokumentacji powinny zostać wykonane w sposób, przez osoby i w zakresie zgodnym z obowiązującymi
przepisami.
3) Sposób wykonania dokumentacji, opracowań i projektów powinien uwzględniać zamiar zlecania ich realizacji
w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tzn. w zgodzie z zapisami Prawa Zamówień
Publicznych.
4) Zamawiający zastrzega, że cena jednej wizyty w ramach pełnienia nadzoru autorskiego nie może
przekroczyć 1 000 PLN (netto) słownie: tysiąc zł. Cena za nadzór ma charakter ryczałtowy, jest stała niezależnie
od projektu.
Termin wykonania zamówienia
Zadanie 2 - w zakresie wykonania dokumentacji:
Część I - 8 miesięcy od daty zawarcia umowy
Część II - 7 miesięcy od daty zawarcia umowy
Część III - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
Część IV - 10 miesięcy od daty zawarcia umowy
Zakończenie realizacji umowy dla zadania nr 2 nastąpi w momencie zakończenia ostatniego
nadzoru autorskiego przewidzianego w umowie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 
dla zadania 1:
12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni,
dla zadania 2:
16 000 PLN, (słownie: szesnaście tysięcy zł 00/100 ) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.
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2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 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).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
2. Cena podana w ofercie obejmuje m. in.
a) Dla zadania 1 ma charakter ryczałtowy, obejmuje ogół wszystkich badań, analiz i czynności objętych
zakresem przedmiotu zamówienia dla Zadania 1, tj:
1) Opracowanie analiz i dokumentacji w całym zakresie wymaganym w SIWZ przez osoby legitymujące się
odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi i właściwymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym;
2) Niezbędne narzędzia pracy, urządzenia i materiały, w tym sprzęt potrzebny do wykonania wszelkich badań i
sprawdzeń koniecznych do pozyskania wiedzy i danych wymaganych dla prawidłowego wykonania wszystkich
elementów przewidzianych zamówieniem;
3) Pozyskanie opracowań geodezyjnych, wszelkich informacji i danych niezbędnych dla wykonania przedmiotu
zamówienia, uzyskania uzgodnień, zapewnień, zgód oraz pozwoleń administracyjnych itp.
4) Wykonanie 6 kompletów dokumentacji w wersji papierowej oraz dokonanie archiwizacji danych na nośnikach:
3 komplety z rozszerzenia plików umożliwiającymi dalszą edycję dokumentów *doc, *xls, *kst, *ath, *dwg,) oraz
3 komplety z rozszerzeniami nie przeznaczonymi do edycji ( *pdf, *tif ,*jpg);
5) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
6) Koszty niezbędne do poniesienia dla pozyskania materiałów i dokumentów koniecznych do uzyskania
wszelkich decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji;
7) Wykonanie wszelkich niezbędnych robót towarzyszących w tym badań, poboru próbek, wykonania prób,
analiz i ekspertyz.
b) Dla zadania 2:
1) Opracowanie dokumentacji technicznej w całym zakresie wymaganym w SIWZ przez osoby legitymujące się
odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi i właściwymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym;
2) Niezbędne narzędzia pracy, urządzenia i materiały, w tym sprzęt potrzebny do wykonania wszelkich badań
i sprawdzeń koniecznych do pozyskania wiedzy i danych wymaganych dla prawidłowego zaprojektowania
wszystkich elementów przewidzianych zamówieniem;
3) Pozyskanie opracowań geodezyjnych, wszelkich informacji i danych niezbędnych dla wykonania przedmiotu
zamówienia, uzyskania uzgodnień, zapewnień, zgód oraz pozwoleń administracyjnych itp.
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4) Wykonanie 6 kompletów dokumentacji w wersji papierowej oraz dokonanie archiwizacji danych na nośnikach:
3 komplety z rozszerzenia plików umożliwiającymi dalszą edycję dokumentów *doc, *xls, *kst, *ath, *dwg,) oraz
3 komplety z rozszerzeniami nie przeznaczonymi do edycji ( *pdf, *tif ,*jpg);
5) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
6) Koszty niezbędne do poniesienia dla pozyskania materiałów i dokumentów koniecznych do uzyskania
wszelkich decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji;
7) Obowiązek prowadzenia nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót za cenę ustaloną w ofercie dla
całego zakresu realizacji robót opisanych projektami wykonanymi w ramach niniejszego zamówienia. Nadzory
autorskie powinny być realizowane na odpowiednio dostosowanych ogólnych zasadach opisanych w Prawie
Budowlanym, Prawie Geologicznym i Górniczym oraz przepisach wykonawczych do nich ustanowionych.
Sposób realizacji nadzorów autorskich powinien umożliwiać poprawne i terminowe wykonanie robót
realizowanych w oparciu o projekty im podlegające.
8) Wykonanie wszelkich niezbędnych robót towarzyszących w tym badań, poboru próbek, wykonania prób,
analiz i ekspertyz.
9) Cena wizyty w ramach nadzoru autorskiego obejmuje:
koszty pełnienia nadzoru autorskiego w tym dojazdu i powrotu z terenu robót, oraz przeniesienia na
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych
do dzieł powstałych w trakcie pełnienia płatnych nadzorów autorskich następuje na zasadach obejmujących
przeniesienie praw na dokumentacji będącej przedmiotem umowy i dzieła następuje z chwilą przyjęcia dzieła
przez Zamawiającego. Cena ma charakter ryczałtowy i jest stała i niezależna od projektów.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w formie np. konsorcjum, spółka cywilna,
porozumienie wykonawców, itp. 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.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wymagane dokumenty na
potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp: Wykonawca składa
A) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
B) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert.
C) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
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że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
D) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert .
E) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 oraz pkt 10
i 11 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby , o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 , 10-11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert,
z tym że w przypadku miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnych
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
F) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
G) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie
lub odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).:
1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
Pzp.
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2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla zadania 1:
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy zł).
Dla zadania 2:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy zł).
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.
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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi
dokumenty:
Dla zadania 1:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy zł);
Dla zadania 2:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy zł).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał następujące usługi:
Dla zadania 1:
1) Co najmniej trzy usługi badań górotworu metodami geofizycznymi na terenie górniczym lub pogórniczym o
wartości każdej z usług wynoszącej nie mniej niż 30 000 zł netto;
w tym co najmniej jedna usługa badań górotworu metodami geofizycznymi prowadzonych
z wyrobiska podziemnego i
co najmniej jedna usługa badań górotworu metodami geofizycznymi prowadzonych z powierzchni terenu w celu
rozpoznania zagrożenia deformacjami nieciągłymi,
Dla zadania 2:
1) Co najmniej dwie i nie więcej niż cztery usługi projektowe o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 60 000 zł
netto i łącznym zakresie polegającym na wykonaniu projektu zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i połączeń
wyrobisk, w tym obudowy kotwowej i obudowy stalowej oraz
z uwzględnieniem wzmacniania lub stabilizacji górotworu z użyciem substancji wiążących,
w zakładzie podlegającym przepisom ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w nw. zakresie:
A. Potencjał techniczny:
Dla zadania 1:
1) Aparatura umożliwiająca prowadzenie badań górotworu co najmniej dwoma metodami geofizycznymi z
powierzchni terenu i co najmniej jedną metodą z wyrobiska sztolni, gdzie co najmniej jedna metoda pozwoli na
rozpoznanie partii górotworu o miąższości nie mniejszej niż 40 metrów.
Dla zadania 2:
1) Penetrometr otworowy umożliwiający badania górotworu przez otwory wiertnicze o średnicy nie mniejszej niż
48 mm
2) Endoskop umożliwiający badanie strefy spękań w otoczeniu wyrobiska w otworach
wiertniczych o średnicy nie mniejszej niż 76 mm i długości nie większej niż 10 metrów.
B. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Dla zadania 1:
1) Kierownik zespołu - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań górotworu
metodami geofizycznymi na terenach górniczych lub po górniczych – 1 osoba
2) Osoba z uprawnianiami do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
w kategorii IX - minimum 1 osoba
3) Mierniczy górniczy - uprawnienia mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1
osoba
4) Geodeta – minimum 1 osoba
Dla zadania 2:
1) Kierownik zespołu - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu obudowy
wyrobisk podziemnych w zakładach górniczych w tym obudowy kotwowej, murowej, stalowej - 1 osoba
2) Projektant obudowy - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu obudowy
wyrobisk podziemnych zakładach - minimum 1 osoba
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3) Mierniczy górniczy - uprawnienia mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1
osoba
4) Geolog górniczy – uprawnienia geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1
osoba.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji mierniczego górniczego i geodety w przypadku posiadania w/w.
uprawnień przez jedną osobę.
W przypadku składania oferty łącznej na wykonanie zadania 1 i zadania 2 Zamawiający dopuszcza wykazanie
dysponowania 1 osobą mierniczego górniczego i 1 osoba geodety dla obydwu zadań.
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.
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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy
i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:
A) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych usług w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, zawierający:
Dla zadania 1:
1) co najmniej trzy usługi badań górotworu metodami geofizycznymi na terenie górniczym lub pogórniczym o
wartości każdej z usług wynoszącej nie mniej niż 30 000 zł netto;
w tym co najmniej jedna usługa badań górotworu metodami geofizycznymi prowadzonych
z wyrobiska podziemnego i
co najmniej jedna usługa badań górotworu metodami geofizycznymi prowadzonych
z powierzchni terenu w celu rozpoznania zagrożenia deformacjami nieciągłymi,
Dla zadania 2:
1) co najmniej dwie i nie więcej niż cztery usługi projektowe o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 60 000 zł
netto i łącznym zakresie polegającym na wykonaniu projektu zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i połączeń
wyrobisk, w tym obudowy kotwowej i obudowy stalowej oraz
z uwzględnieniem wzmacniania lub stabilizacji górotworu z użyciem substancji wiążących,
w zakładzie podlegającym przepisom ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Uwaga:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane za dowody,
a) o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A) SIWZ uznaje się:
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poświadczenie (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert) – lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
2. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa w uwadze pkt 1.
3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. SIWZ budzą
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych
informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
4. Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały
wykonane, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość usług
odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w
postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
5. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu
złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego
w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii
Europejskiej.
b) wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji
zamówienia, obejmujący co najmniej:
Dla zadania 1
1) Aparatura umożliwiająca prowadzenie badań górotworu co najmniej dwoma metodami
geofizycznymi z powierzchni terenu i co najmniej jedną metodą z wyrobiska sztolni,
gdzie co najmniej jedna metoda pozwoli na rozpoznanie partii górotworu o miąższości
nie mniejszej niż 40 metrów.
Dla zadania 2
1) Penetrometr otworowy umożliwiający badania górotworu przez otwory wiertnicze o średnicy nie mniejszej niż
48mm
2) Endoskop umożliwiający badanie strefy spękań w otoczeniu wyrobiska w otworach
wiertniczych o średnicy nie mniejszej niż 76mm i długości nie większej niż 10 metrów.
C) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj:
Dla zadania 1:
1) Kierownik zespołu - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań górotworu
metodami geofizycznymi na terenach górniczych lub po górniczych – 1 osoba
2) Osoba z uprawnianiami do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
w kategorii IX - minimum 1 osoba
3) Mierniczy górniczy - uprawnienia mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1
osoba
4) Geodeta – minimum 1 osoba
Dla zadania 2:
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1) Kierownik zespołu - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu obudowy
wyrobisk podziemnych w zakładach górniczych w tym obudowy kotwowej, murowej, stalowej - 1 osoba
2) Projektant obudowy - Osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu obudowy
wyrobisk podziemnych zakładach - minimum 1 osoba
3) Mierniczy górniczy - uprawnienia mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1
osoba
4) Geolog górniczy – uprawnienia geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1
osoba.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji mierniczego górniczego i geodety w przypadku posiadania w/w.
uprawnień przez jedną osobę.
W przypadku składania oferty łącznej na wykonanie zadania 1 i zadania 2 Zamawiający dopuszcza wykazanie
dysponowania 1 osobą mierniczego górniczego i 1 osoba geodety dla obydwu zadań.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne
i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r.,
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego
górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają
szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474),
z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady
postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:
„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”,
(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).
D) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu
załączników),
E) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg spisu załączników).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1
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IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/49/MGW/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.10.2014 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 28.10.2014 - 10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany terminów wykonania zamówienia o których 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;
b) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, oraz opracowań
zamiennych których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego
przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego
terminu;
c) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
d) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub
opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;
e) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, a
także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie
korzystne dla Zamawiającego;
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f) Wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej
staranności;
2.W pozostałym zakresie zmiany w umowie mogą dotyczyć następujących okoliczności:
a) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;
b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego
i spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;
c) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy;
d) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku ograniczenia środków na realizacją
zamówienia;
e) 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;
f) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym
charakterze, 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) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto
umowy;
i) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej
sytuacji przewidzieć.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla Zadania 1 i Zadania 2,
zgodnie z w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zamówienia uzupełniające mogą być udzielane w przypadku zamiaru
wykonywania czynności odpowiadających zakresowi zadania podstawowego również dla innych wyrobisk
połączonych w Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną lub przestrzeni górotworu mogącej oddziaływać w
sposób niekorzystny na wyrobiska podlegające docelowemu zabezpieczeniu lub na powierzchnię terenu
będącą w zasięgu niekorzystnego wpływu w/w wyrobisk.
3. Zawartość oferty
1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i 10.7 SIWZ, musi zawierać:
1) Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ,
2) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożony w formie
oryginału,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone
w formie oryginału,
4) Formularz - Status prawny Wykonawcy złożony
w formie oryginału,
5) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione
w pkt 5.2. i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę;
6) Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej,
7) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom złożony w formie oryginału,
wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,
8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia
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9) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.),
10) Zestawienie cen projektów dla zadania 2.
10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać:
1) kopię wniesionego wspólnie wadium,
2) kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej,
3) wspólny formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożony w
formie oryginału,
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, złożone
przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia - złożone w formie oryginału,
5) Formularz - Status prawny Wykonawcy złożony
w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ
(jeżeli dotyczy); 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; 6; 7; 8.(1-n); 9 ; B; B1 wg Spisu zawartości oferty);
B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr
3(1-n); 2c.1 i/lub 2C.2; V.1 i/lub*V.2 wg Spisu zawartości oferty;
C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio
lub z adnotacją „nie dotyczy”(Załącznik nr 3.1 i/lub* 3.2; 4.1 i/lub* 4.4; 5.1.i/lub*5.2 wg Spisu zawartości
oferty),
7) wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom złożony w formie oryginału,
wypełniony odpowiednio lub
z adnotacją „nie dotyczy”,
8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia,
9) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.),
10) Zestawienie cen projektów dla zadania 2,
11) pełnomocnictwo - 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 i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w tym złożenia
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587800
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VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
5 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.
2.
6 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do
złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
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a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
14. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.9.2014

http://www.uzp.gov.pl

