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

Zabrze: Wykonanie wraz z przebudową dwóch tam izolacyjnych w 
wyrobiskach kopalni Królowa Luiza

Numer ogłoszenia: 268200 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

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.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: www.muzeumgornictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wraz z przebudową dwóch tam 

izolacyjnych w wyrobiskach kopalni Królowa Luiza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dwóch tamy izolacyjnych (w miejscu obecnie wybudowanych 

tam) zlokalizowane w chodniku podstawowym w pokładzie 510 kopalni Królowa Luiza wraz z 

wyposażeniem ich w szczelne szklane wizjery rewizyjne. Funkcje obiektów będących przedmiotem 

inwestycji: Przedmiotowe tamy oznaczone jako Ti-8-IV i Ti-10-IV pełnią funkcję urządzeń wentylacyjnych 

zakładu górniczego i służą do izolacji nieczynnych wyrobisk wentylacyjnych w tym zrobów od wyrobisk 

czynnych. Lokalizacja obiektów będących przedmiotem inwestycji: Tamy zlokalizowane są w 

wyrobiskach górniczych na głębokości ok. 40m ppt w bliskiej odległości od szybu Wyzwolenie, w 

pokładzie węgla 510. Szczegółowa lokalizacja tam przedstawiona jest w załączniku nr 1. 

Charakterystyka obiektów w stanie istniejącym: - Tama izolacyjna Ti-8-IV jest tamą murową wykonaną i 

wyposażoną zgodnie z załącznikiem nr 2. - Tama izolacyjna Ti-10-IV jest tamą murową o nieznanej 

grubości, wykonana z muru ceglanego o nieznanych parametrach i otynkowana. Nie jest też znana 
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dokładna technologia wykonania tamy - a w szczególności sposób jej posadowienia i zawrębienia w 

ociosy i spąg. Zakres przebudowy obiektów będących przedmiotem inwestycji: - Zakres przebudowy 

tamy Ti-8-IV obejmuje częściowy demontaż muru tamy i wyposażenie jej w szczelny szklany wizjer 

rewizyjny. - Zakres przebudowy tamy Ti-10- IV obejmuje demontaż całej obecnie istniejącej tamy o 

powierzchni w świetle wynoszącej ok. 8m2 (szerokość ok. 4m, wysokość ok. 2m), zabudowę nowej tamy 

izolacyjnej, murowej z betonitów prostopadłościennych z wrębem na całym obwodzie wyrobiska o 

głębokości gwarantującej uzyskanie odpowiedniej szczelności tamy wyposażonej dodatkowo w szczelny 

szklany wizjer rewizyjny. Tama zgodnie z normą winna być wyposażona w: przepust wodny rurowy z 

syfonem (średnica min 100 mm), przepust rurowy rewizyjny zaślepiony (średnica min 100 mm), przepust 

rurowy z zaworem do poboru prób powietrza kopalnianego zza tamy oraz przepust do manometru, 

(manometr cieczowy różnicowy U-rurka). Tamę należy otynkować i pobielić. W konstrukcji tamy należy 

przewiedzieć belkę nadproża stalową lub żelbetową dla umożliwienia zabudowy szklanego wizjera 

rewizyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym stanowiącym załącznik do SWIZ. Rozwiązania równoważne Ilekroć w specyfikacji, umowie, 

załącznikach jest mowa o (produkcie, materiale czy systemie typu lub np.) należy przez to rozumieć 

produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych 

nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, 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 

dostawy 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, załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie 

rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i 

materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone 

w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w 

którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ-model oraz inne cechy produktu 

pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z 

opisem przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej 

SIWZ), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w 

art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i 

systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne 

wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i 
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systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne. Nie złożenie takiego wykazu będzie 

równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie, załącznikach..

II.1.5) 

V 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 6 

Pzp. a) W zakresie przedmiotu zamówienia Główny przedmiot zamówienia: 45255500-4 Roboty 

wiertnicze i górnicze Dodatkowy przedmiot zamówienia: 71322400-5 Usługi projektowania tam

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.55.00-4, 71.32.24.00-5.

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: Zakończenie: 10.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

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 nie precyzuje warunku w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia 

oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: 

(spełnia)-(nie spełnia).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

A) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane w zakresie niezbędnym do 

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj.: - jedna robota dotycząca wykonania robót 

górniczych obejmująca swym zakresem budowę-przebudowę minimum jednej tamy 

izolacyjnej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia 

oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a 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 uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 

lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia): 1) Kierownik działu górniczego w podziemnych zakładach 

górniczych wydobywających węgiel kamienny - 1 os.; 2) Osoba dozoru średniego o 

specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel 

kamienny - 1 osoba; 3) Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych 

zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny - z doświadczeniem 3 letnim na 

stanowisku dozoru wyższego działu wentylacji lub osoba posiadająca kwalifikacje do pełnienia 

funkcji kierownika działu wentylacyjnego - 1 osoba; 4) Osoba dozoru ruchu w podziemnych 

zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, posiadająca kwalifikacje w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 osoba; 5) Osoba dozoru średniego o specjalności 

elektrycznej - maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych 

wydobywających węgiel kamienny - 1 osoba.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek finansowy Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie. Zamawiający żąda 

złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg 

formuły: (spełnia)-(nie spełnia). Warunek ekonomiczny 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 50.000,00 PLN .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

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:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
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daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

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;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

• 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.

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
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• 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;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Okres gwarancji jakości - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu 

o art. 144 Prawa Zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących 

przypadkach: a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron 

niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z 

umowy w jej obecnym brzmieniu; b) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa 

krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły 

w trakcie realizacji zamówienia; c) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu 

wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania 

koniecznych pozwoleń; d) wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót górniczych, lub 

powodujących, że prowadzenie ich zgodnie z przyjętą technologią ich wykonania jest znacznie 

utrudnione e) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych 

skutkujące niemożliwością lub znacznymi komplikacjami realizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych; f) konieczności aktualizacji rozwiązań projektowych z 

uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających 

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

istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; 1.2. w pozostałym 

zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: a) zmiany kluczowego personelu 
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Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie 

pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych; b) zmiany podwykonawców w tym 

podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie 

mniejszym niż wymagane w SIWZ lub włączenie nowego podwykonawcy do realizacji zadania - za 

zgodą Zamawiającego; c) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z 

przyczyn o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem 

spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ; d) zmiany przepisów prawa 

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

zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy; f) poprawy jakości lub innych 

parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót górniczych lub związanej z tym zmiany 

technologii; g) etapowanie robót z jednoczesnym przesunięciem terminu końcowego realizacji o okres 

nie dłuższy niż 7 miesięcy wynikający z uwarunkować związanych z finansowaniem zadania ze środków 

zewnętrznych; h) zmiany rozwiązań technicznych wynikających z czynników organizacyjnych, 

funkcjonalnych, prawnych, technicznych ujawnionych na etapie realizacji zamówienia;

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 Dział Zamówień Publicznych ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze Sekretariat pok. Nr 

1.02.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

26.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Dział Zamówień 

Publicznych ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze Sekretariat pok. Nr 1.02.

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. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

(Załącznik nr 5). II. 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, 
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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. 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. IV. Zawartość oferty 1) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału; 2) 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie 

oryginału; 3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w 

pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3. i 5.3) SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 4) Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5); 5) 

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.) (załącznik nr C), 2. Oferta 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) wspólny formularz oferty wraz z 

oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), 

złożony w formie oryginału; 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu 

zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia - 

złożone w formie oryginału; 3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.; 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; B; C 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); 2.c wg Spisu zawartości 

oferty; C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione 

odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 3, 4, wg Spisu zawartości oferty, 4) 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia 

(Załącznik nr 5); 5) 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.) złożone w 

formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(załącznik nr C), 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 z 
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centralnej ewidencji i informacji o 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, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie 

wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 

podmioty. b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia - 

jako Załącznik nr 1.3 . V. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. VI. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej 

podanej w ofercie. VII..

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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