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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jodłowa 59

Miejscowość:  Zabrze Kod pocztowy:  41-800 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 326303091

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Poprawa, Elżbieta Śmietana

E-mail:  kpoprawa@muzeumgornictwa.pl;
esmietana@muzeumgornictwa.pl;kpoprawa@muzeumgornictwa.pl;
amaraszek@muzeumgornictwa.pl;
staz_kp@muzeumgornictwa.pl

Faks:  +48 2771125

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.muzeumgornictwa.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
ZP/27/MGW/REOK/2015 Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn. „Wykonanie
zabudowy instalacji artystycznej w formie Kopalni dla dzieci na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”
przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu”.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

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
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem postępowania opisanego programem funkcjonalno-użytkowym (i innymi załącznikami
wymienionymi w Części IV SIWZ) jest realizacja w trybie zaprojektuj i wykonaj kompletnej instalacji artystycznej
tj. Kopalni dla dzieci. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, opinii, decyzji
(o ile wymagane przepisami prawa), pełnienie nadzorów autorskich, budowę instalacji, dopuszczenie do
eksploatacji ( o ile wymagane) i uruchomienie kompletnego zespołu obiektów i urządzeń stanowiących Kopalnię
dla dzieci.
W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi wykonanie: kompleksowej dokumentacji projektowej
artystycznej instalacji Kopalni dla dzieci złożonej z dwóch grup obiektów, z których pierwsza przeznaczona
będzie dla dzieci w wieku powyżej lat 7, a druga dla dzieci młodszych w wieku lat 3 – 7. Przedmiotem
zamówienia jest również wykonanie i uruchomienie zaprojektowanych obiektów.
W szczególności w ramach zadania należy wykonać kompletna dokumentację techniczną, budowlaną
konstrukcyjną i inną w zakresie niezbędnym do wykonania zaprojektowanych obiektów w ramach jednego
kontraktu. W szczególności należy wykonać, dostarczyć, zainstalować, uruchomić, a także uzyskać wszelkie
zezwolenia niezbędne do budowy i użytkowania zaprojektowanych obiektów.
Okres gwarancji – min. 5 lat.
2.Rozwiązania równoważne
Ilekroć w specyfikacji, umowie, dokumentacji projektowej, i innych 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, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe,
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech
technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.
Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację
uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.
Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych 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, dokumentacji projektowej
i innych 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.
Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych
w dokumentacji przez projektanta.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71200000  
Dodatkowe przedmioty 45200000  
 77211600  
 51100000  
 45100000  
 71420000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie
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II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

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

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Przedmiotem postępowania opisanego programem funkcjonalno-użytkowym (i innymi załącznikami
wymienionymi w Części IV SIWZ) jest realizacja w trybie zaprojektuj i wykonaj kompletnej instalacji artystycznej
tj. Kopalni dla dzieci. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, opinii, decyzji
(o ile wymagane przepisami prawa), pełnienie nadzorów autorskich, budowę instalacji, dopuszczenie do
eksploatacji ( o ile wymagane) i uruchomienie kompletnego zespołu obiektów i urządzeń stanowiących Kopalnię
dla dzieci.
W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi wykonanie: kompleksowej dokumentacji projektowej
artystycznej instalacji Kopalni dla dzieci złożonej z dwóch grup obiektów, z których pierwsza przeznaczona
będzie dla dzieci w wieku powyżej lat 7, a druga dla dzieci młodszych w wieku lat 3 – 7. Przedmiotem
zamówienia jest również wykonanie i uruchomienie zaprojektowanych obiektów.
W szczególności w ramach zadania należy wykonać kompletna dokumentację techniczną, budowlaną
konstrukcyjną i inną w zakresie niezbędnym do wykonania zaprojektowanych obiektów w ramach jednego
kontraktu. W szczególności należy wykonać, dostarczyć, zainstalować, uruchomić, a także uzyskać wszelkie
zezwolenia niezbędne do budowy i użytkowania zaprojektowanych obiektów.
W ramach zadania należy również świadczyć serwis gwarancyjny bezpłatny oraz prowadzić naprawy
pozagwarancyjne płatne w okresie gwarancji dla następujących eksponatów, ekspozycji oraz elementów
towarzyszących:
3.1.1. Dla urządzeń mechanicznych kopalni dla dzieci w wieku od lat 7 napędzanych siłą mięśni ludzkich i
innych obiektów tworzących transportowy ciąg technologiczny składający się co najmniej z:
• 1 szt. kolejki podwieszonej podziemnej,
• 2 szt. przenośników wstrząsanych,
• 1 szt. szybu wraz z urządzeniem transportowym wyposażonym w skip, a także z nadszybiem
i wieżą,
• 1 szt. kolejki podwieszonej naziemnej,
• 1 szt. rynny zasypowej urobku z powierzchni do przodka wydobywczego pod ziemią
3.1.2. Dla urządzeń mikro kopalni dla dzieci w wieku od lat 3 do lat 7 napędzanych siłą mięśni ludzkich i innych
obiektów tworzących transportowy ciąg technologiczny składający się co najmniej z:
• 1 szt. przenośnika taśmowego,
• 1 szt. wieży wyciągowej,
• 4 szt. taczek / wózków transportowych,
• 3 szt. rur kształtowych (imitacji chodników),
• 1 szt. zsuwni urobku
3.1.3. Budowli wejścia do części podziemnej obiektu – obiekt istniejący do przebudowy.
3.1.4. Niecki stanowiącej zasobnik na piasek i fundament elementów mikro kopalni.
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3.1.5. Kablowej linii zasilającej o długości ok 150 metrów poprowadzonej od stacji transformatorowo-
rozdzielczej 500/400V, zlokalizowanej przy szybie Wyzwolenie.
3.1.6. Instalacji przeciwpożarowej oraz doborze i dostawie przenośnego sprzętu i wyposażenia
ochrony przeciwpożarowej obiektów
3.1.7. Zagospodarowania terenu w tym ciągów pieszych, nasadzeń i elementów małej architektury
w sposób zrównoważony przy uwzględnieniu potrzeb wynikających z projektu przygotowanego
w ramach zamówienia.
Zamawiający wymaga aby zarówno sposób konstrukcji elementów instalacji jak i zastosowane materiały
umożliwiły Wykonawcy po wykonaniu zadania przeprowadzenie procesu certyfikacji całej instalacji zabawowej
przez specjalistyczną jednostkę certyfikującą akredytowaną przy Polskim Centrum Akredytacji pod kątem
zgodności z normami PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-10:2009; PN-EN 1177:2009. Wykonawca jest
zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą certyfikat potwierdzający
zgodność wykonanych prac z wyżej wymienionymi normami.
Uwagi ogólne:
1. Szczegółowy zakres zamówienia opisuje program Funkcjonalno-Użytkowy
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o w/w dokument oraz
postanowienia umowy i SIWZ.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  6   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 25

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15.000 PLN,(słownie: piętnaście tysięcy
zł.) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni,

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
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).
Cena podana w ofercie jest cena ryczałtową.
Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów stanowiących przedmiot zamówienia. Wszystkie
ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie. Ceny
zawarte w ofercie należy podawać z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego do dwóch miejsc po przecinku
wyrażone w polskich złotych (PLN).
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach według harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej (technicznej) nie przekroczy łącznie 3%
wartości robót, których dotyczy i będzie płatne jednorazowo. Podstawę wystawienia faktur częściowych
będą stanowiły protokoły częściowego odbioru robót zatwierdzane przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego. Suma faktur częściowych nie przekroczy 80% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
Spółka cywilna, konsorcjum

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

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:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty:
A) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).
B) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
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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, (Załącznik nr 1.1).
C) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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 (Załącznik nr 6).
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 potwierdzenia, 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.
(Załącznik nr 7).
E) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-
8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki nr 8.(1-
n)).
F) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 - 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki nr 9.(1-n)).
Uwaga do pkt. E i F.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, 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 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
G) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 10).
H) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, 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).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub
oświadczenie z listą 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.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia 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

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi
dokumenty:
A) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej
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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
200.000,00 PLN słownie: dwieście
tysięcy zł.

z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż 200.000,00 PLN słownie: dwieście tysięcy
zł (Załącznik nr 2.c).
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach
ekonomicznych innych podmiotów wymaga
się przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej
braku innego dokumentu potwierdzającego,
że podmiot trzeci jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę, potwierdzającą spełnienie warunku udziału w
postępowaniu (Załącznik nr 2.c’) ;

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonał należycie min. 1 (jedną) usługę
polegającą na projektowaniu co najmniej dwóch
stanowisk /eksponatów/ modeli/ zabawek o charakterze
edukacyjnym uruchamianych siłą ludzkich mięśni
które zostały udostępnione do użytku publicznego w
przestrzeniach miejskich, na placach zabaw,
w muzeach, centrach nauki, parkach dydaktycznych
itp.o wartości usługi nie mniejszej
niż 20 000 zł netto,
oraz
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył
co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną polegającą
na zagospodarowaniu terenu m.in. w stanowiska/
eksponaty/modele/zabawki o charakterze edukacyjnym
uruchamiane siłą ludzkich mięśni o wartości roboty nie
mniejszej niż 200.000 PLN.
2.. dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
Potencjał techniczny:
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).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
1W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków w zakresie posiadania wiedzy i
doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia Wykonawca złoży dokumenty:
A. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, zawierający co najmniej:
• jedną usługę polegającą na projektowaniu co najmniej
dwóch stanowisk /eksponatów/ modeli/ zabawek
o charakterze edukacyjnym uruchamianych siłą
ludzkich mięśni które zostały udostępnione do użytku
publicznego w przestrzeniach miejskich, na placach
zabaw,
w muzeach, centrach nauki, parkach dydaktycznych itp.
o wartości usługi nie mniejszej
niż 20 000 zł netto, wraz z podaniem wartości, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie;
B) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zawierający
co najmniej:
• 1 (jedną) robotą budowlaną polegającą na
zagospodarowaniu terenu m.in. w stanowiska/
eksponaty/ modele/ zabawki o charakterze
edukacyjnym uruchamiane siłą ludzkich mięśni
o wartości roboty nie mniejszej niż 200.000 PLN
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz 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.
Uwaga:
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Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże że osoby które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialne za świadczenie
usług i kierowanie robotami budowlanymi, posiadają
następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
oraz wskażą zakres wykonywanych czynności:
W zakresie projektowania:
1) Projektant (min. 1 osoba) - kwalifikacje zawodowe:
posiada uprawnienia do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej lub innych obowiązujących
przepisów);
2) Projektant (min. 1 osoba) - kwalifikacje zawodowe:
posiada uprawnienia do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych
obowiązujących przepisów);
3) Projektant - 1 osoba z wykształceniem wyższym
artystycznym o kierunku wzornictwo
4) Konstruktor maszyn i urządzeń – 1 osoba z min. 3-
letnim doświadczeniem związanym
z samodzielnym stanowiskiem konstruktora lub osoba
mogąca wykazywać się uczestnictwem
w opracowaniu zrealizowanych konstrukcji o
charakterze urządzeń mechanicznych w rodzaju
maszyn zawierających ruchome elementy.
W zakresie kierowania robotami budowlanymi:
5) Kierownika Budowy (1 osoba) - posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń(zgodnie rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących
przepisów).Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny
za kompleksową realizację całości zadania ze strony
Wykonawcy;
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w przypadku
posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez
jedną osobę.

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:
poświadczenie – lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z
uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia,
b) o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt B) SIWZ uznaje
się:
poświadczenie – lub inne dokumenty, 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, roboty budowlane 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, robót budowlanych
przedstawionych w dokumencie złożonym na
potwierdzenie, że zostały wykonane, jest szerszy od
powyżej określonego przez Zamawiającego, należy
w wykazie podać wartość usług, robót budowlanych
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.
C) wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za 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.



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 25

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały
następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i
wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:
W zakresie projektowania:
1) Projektant (min. 1 osoba) - kwalifikacje zawodowe:
posiada uprawnienia do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej lub innych obowiązujących
przepisów);
2) Projektant (min. 1 osoba) - kwalifikacje zawodowe:
posiada uprawnienia do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych
obowiązujących przepisów);
3) Projektant - 1 osoba z wykształceniem wyższym
artystycznym o kierunku wzornictwo
4) Konstruktor maszyn i urządzeń – 1 osoba z min. 3-
letnim doświadczeniem związanym
z samodzielnym stanowiskiem konstruktora lub osoba
mogąca wykazywać się uczestnictwem
w opracowaniu zrealizowanych konstrukcji o
charakterze urządzeń mechanicznych w rodzaju
maszyn zawierających ruchome elementy.
W zakresie kierowania robotami budowlanymi:
5) Kierownika Budowy (1 osoba) - posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń (zgodnie rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących
przepisów). Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny
za kompleksową realizację całości zadania ze strony
Wykonawcy;
lub osoby posiadające uprawnienia odpowiadające
wyżej wymienionym, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji w przypadku
posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez
jedną osobę.
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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 określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A
wg spisu załączników).
Uwaga!
1) W przypadku Wykonawców zagranicznych, w
stosunku do osób od których wymagane są:
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo
budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych
w art. 12 ustawy Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18
marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.);
2) Jeżeli zakres usług i/lub robót przedstawionych w
dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi
lub/i roboty budowlane zostały wykonane w sposób
należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej
określonego przez Zamawiającego należy w wykazie
usług, robót budowlanych podać wartość usług, robót
odpowiadających zakresowi wymaganemu przez
Zamawiającego, na potwierdzenie warunku udziału w
postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
3) 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 Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).
4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach
innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać
udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

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

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. cena 95 6. _____ _____
2. okres gwarancji 5 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
ZP/27/MGW/REOK/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  33.12    Waluta:  PLN

Warunki i sposób płatności: 

bezpłatnie ze strony internetowej MGW w Zabrzu: www.muzeumgornictwa.pl, Wersja papierowa – na wniosek
wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku tj. 33,12 PLN i przekazania

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  22/05/2015  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
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_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 22/05/2015        (dd/mm/rrrr)    Godzina11:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Zabrze
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w
Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”. Zadanie współfinansowane przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna-
podmioty publiczne.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. 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) tj.:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; aktualnego zaświadczenia właściwego
oddziału ZUS/KRUS oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy (podmiot zbiorowy),
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) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
ustawy,
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 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 - składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy
nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, składany na potwierdzenie, że Wykonawca 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, 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) i 2) powyżej, 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
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gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Zawartość oferty
10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i 10.7 SIWZ , musi zawierać:
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),
10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać:
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; 6; 7; 8.(1-n); 9.(1-n); 10; B; 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.b; 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).
10.7. 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 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
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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 .
3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne
3.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, 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, których
realizacja jest niezbędna 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,
warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, zmian wynikających z ograniczonych
gabarytów wyrobiska, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których
wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;
f) wystąpienia prac zamiennych;
g) wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu,
a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
h) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej
staranności;
i) kolizji z robotami wykonywanymi przez podmioty trzecie lub zamawiającego w stopniu - który pomimo
podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia postępu robót – uniemożliwia ich zakończenie w terminie
wskazanym w umowie.
3.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy 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) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-
personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy
może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,
e) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym
charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie
mniejszym niż wymagane w SIWZ,
g) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami
własnymi,
h) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto
umowy,
i) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej
sytuacji przewidzieć,
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j) poprawa jakości, walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac
lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od
opisanych w dokumentacji technicznej, a także zmian wynikających z ograniczonych gabarytów wyrobiska,
k) zmian na etapie prac projektowych w stosunku do założeń określonych w PFU ze względu na ujawnienie
w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności technicznych, organizacyjnych, funkcjonalnych oraz
ekonomicznych,
l) zmian na etapie prac budowlanych w stosunku do założeń określonych w dokumentacji projektowej ze
względu na ujawnienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności technicznych, organizacyjnych,
funkcjonalnych oraz ekonomicznych.
4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do
wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o
zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie
wyklucza
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych
lub zobowiązał się do ich naprawienia.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy - Prawo



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 21 / 25

zamówień publicznych.
2. 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 ustawy - Prawo zamówień
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są odwołanie oraz skarga do sądu.
4. Odwołanie.
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 - Prawo zamówień publicznych.
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 Krajowej Izby Odwoławczej 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 ustawie - Prawo zamówień publicznych.
5) Odwołanie wnosi się 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 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
10/04/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-047622
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

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

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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