
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.muzeumgornictwa.pl

Zabrze: Wymiana konstrukcji krzesła szybowego szybu Kolejowy na 

poziomie 320 m.

Numer ogłoszenia: 81176 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu , ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. 

śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

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: Wymiana konstrukcji krzesła szybowego szybu 

Kolejowy na poziomie 320 m..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

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

wymiana Wymiana konstrukcji krzesła szybowego szybu Kolejowy na poziomie 320 m, w Zabytkowej 

Kopalni Węgla Kamiennego Guido. Prace będą polegać na dostawie i wymianie konstrukcji stalowej 

krzesła wraz z pomostami spoczynkowymi, drabinami szybowymi, wrotami szybowymi uchylnymi i 

przesuwnymi, opierzeniem oraz wykonaniem dokumentacji technicznej w/w krzesła szybowego. Gwarancja 

udzielona na przedmiotowe zadanie obejmuje okres 3 lat od dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. Demontaż i montaż elementów krzesła szybowego musi zostać przeprowadzony w taki 

sposób aby nie zakłócił funkcji obiektu. Kopalnia w ciągu dnia jest otwarta dla zwiedzających w związku z 

powyższym realizacja przedmiotu zamówienia winna się odbywać w dniach roboczych w godzinach od 

1400 do 600 dnia następnego (poniedziałek), od 1600 do 600 dnia następnego (wtorek, środa), od 22º°do 

600 dnia następnego(od czwartku do piątku). Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wiedzą 

i doświadczeniem Wykonawcy przy zachowaniu wszystkich przepisów regulujących przedmiotowe prace w 
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tym Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 

oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 

2.09.2002 r. Nr 139, poz.1169 ze zm.).Zamawiający ze względu na szczególne warunki panujące na 

terenie obiektu zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu przez Wykonawcę..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 

Pzp, w zakresie zgodnym i objętym przedmiotem zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.41.00-3, 45.25.41.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

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 opisuje warunku udziału w powyższym zakresie. Zamawiający żąda złożenia 

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

(spełnia) - (nie spełnia).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie 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, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie 

usługi w zakresie niezbędnym do spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj.: a) co najmniej 1 

(jedna) usługa szybowa o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto polegająca na remoncie 

zbrojenia szybowego - obejmująca zakresem wszystkie z nw. prac, tj. wymianę dźwigarów, 

wymianę prowadników drewnianych, wymianą pomostów spoczynkowych. Zamawiający 
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dopuszcza sumowanie maksymalnie 3 umów (zamówień), które łącznie spełnią postawiony 

przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. 

Jeżeli Wykonawca jest w trakcie wykonywania usługi okresowej lub ciągłej podane kwoty winny 

dotyczyć wyłącznie usługi zrealizowanej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie opisuje warunku udziału w 

powyższym zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego 

weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadały następujące kwalifikacje zawodowe: 1) Kierownik działu energomechanicznego (min. 1 

osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu 

energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel. 2) 

Nadsztygar urządzeń mechanicznych i szybowych - nadzór (min. 1 osoba): kwalifikacje 

zawodowe: kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej w zakładach 

górniczych podziemnych. 3) Sztygar zmianowy - nadzór (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: 

kwalifikacje osoby średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej w zakładach górniczych 

podziemnych. 4) Rewident urządzeń wyciągowych (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: 

kwalifikacje uprawniające do zatrudnienia na stanowisku rewidenta urządzeń wyciągowych w 

ruchu podziemnych zakładów górniczych. 5) Sygnalista szybowy (min. 3 osoby): kwalifikacje 

zawodowe: kwalifikacje uprawniające do pełnienia funkcji sygnalisty szybowego.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: A) posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
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albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; 

� 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

Strona 4 z 8

2015-04-10http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=81176&rok=201...



� 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 - 95 

2 - Okres gwarancji - 5 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: - 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, 

których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego 

przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem 

tego terminu; c) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, 

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

dopuszczeń, odbiorów; d) Wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności; e) brak możliwości prowadzenia prac w związku ze 

wzmożonym ruchem turystyczny, - 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 
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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) 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; j) zmian organizacyjnych: nazwy, adresu, numeru RIK, numeru NIP i REGON oraz 

osób reprezentujących Zamawiającego; k) sposobu fakturowania i realizowania płatności za wykonane 

usługi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 1.02..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2015 

godzina 10:00, miejsce: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, 

Sekretariat pok. 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, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 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 
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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. 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 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie 

oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją -nie dotyczy, 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 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony 

odpowiednio lub z adnotacją 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 w formie oryginału przez każdego z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) 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; 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, 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 6 wg Spisu 

zawartości oferty) złożony w formie oryginału lub z adnotacją -nie dotyczy, 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 wg Spisu zawartości oferty) złożony w 

formie oryginału lub z adnotacją -nie dotyczy, 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 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 (np. konsorcjum, spółka 

cywilna) - jako Załącznik nr 1.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

Strona 7 z 8

2015-04-10http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=81176&rok=201...



określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. b) 

w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia - jako Załącznik nr 

1.3 V. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku 

zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, 2, 2a Pzp. 13.3.2. 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. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali 

wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. VI. Przed zawarciem umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% 

ceny całkowitej podanej w ofercie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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