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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142871-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Urządzenia multimedialne
2015/S 081-142871

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

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

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

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

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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Zakup, dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz ekspozycyjnego w celu aranżacji poziomu 170
ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji” ZP/37/REOK/MGW/2015. Projekt pn. Przebudowa i adaptacja
Zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne” współfinansowany jest
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142871-2015:TEXT:PL:HTML
http://www.muzeumgornictwa.pl
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Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zabrze.
Kod NUTS PL229

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

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji dla nowej trasy turystycznej przygotowywanej przez
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na poziomie 170 w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido
(41-800 Zabrze), ul. 3 Maja 91. Wszystkie wyrobiska, w których ma być realizowane zadanie objęte są
nadzorem zgodnie z zapisami ustawy: Prawo Górnicze i Geologiczne.
Wykonanie zamówienia obejmuje: zakup, dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego
przewidzianego do wykorzystania na wystawie, zainstalowanie i skonfigurowanie sprzętów multimedialnych
wraz z wdrożeniem do eksploatacji i licencji objętych przedmiotem zamówienia. Zainstalowanie stanowisk
audio w dostarczonych przez Muzeum czterech dołowych aparatach telefonicznych. Zakup dostawa i montaż
specjalnego oświetlenia. Opracowanie oraz wdrożenie systemu bezobsługowego uruchamiania multimedialnych
stanowisk fakultatywnych oraz stanowisk audio; przygotowanie, dostawę i montaż ikonografik. Ponadto
zamówienie obejmuje zakup, dostawę i montaż elementów scenografii i aranżację przygotowywanej wystawy z
uwzględnieniem zakupionych sprzętów multimedialnych, które według projektu mają zostać zabudowane.
Zmiana aranżacji poziomu 170 Kopalni Guido ma za zadanie przekształcenie go w przestrzeń poświęconą
św. Barbarze – jej życiu, śmierci, kultowi. W odpowiednio wyposażonych korytarzach i komorach odbywać się
będą m.in. wydarzenia kulturalne związane z obchodami dnia św. Barbary, przygotowana zostanie również
przestrzeń, która może służyć realizacji czasowych wystaw.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32322000, 79934000, 79932000, 39133000, 39154000, 39154100, 44210000, 32321200, 38652100,
30200000, 32320000, 42961000, 32232000, 32342400, 51110000, 72212520, 48000000, 71323100, 38653400,
32342410, 79930000, 50800000, 79823000, 79931000, 45311000, 45223100, 45317000, 48780000,
31500000

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

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji dla nowej trasy turystycznej przygotowywanej przez
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na poziomie 170 w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido
(41-800 Zabrze), ul. 3 Maja 91. Wszystkie wyrobiska, w których ma być realizowane zadanie objęte są
nadzorem zgodnie z zapisami ustawy: Prawo Górnicze i Geologiczne.
Wykonanie zamówienia obejmuje: zakup, dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego
przewidzianego do wykorzystania na wystawie, zainstalowanie i skonfigurowanie sprzętów multimedialnych
wraz z wdrożeniem do eksploatacji i licencji objętych przedmiotem zamówienia. Zainstalowanie stanowisk
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audio w dostarczonych przez Muzeum czterech dołowych aparatach telefonicznych. Zakup dostawa i montaż
specjalnego oświetlenia. Opracowanie oraz wdrożenie systemu bezobsługowego uruchamiania multimedialnych
stanowisk fakultatywnych oraz stanowisk audio; przygotowanie, dostawę i montaż ikonografik. Ponadto
zamówienie obejmuje zakup, dostawę i montaż elementów scenografii i aranżację przygotowywanej wystawy z
uwzględnieniem zakupionych sprzętów multimedialnych, które według projektu mają zostać zabudowane.
Zmiana aranżacji poziomu 170 Kopalni Guido ma za zadanie przekształcenie go w przestrzeń poświęconą
św. Barbarze – jej życiu, śmierci, kultowi. W odpowiednio wyposażonych korytarzach i komorach odbywać się
będą m.in. wydarzenia kulturalne związane z obchodami dnia św. Barbary, przygotowana zostanie również
przestrzeń, która może służyć realizacji czasowych wystaw.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.8.2015. Zakończenie 30.9.2015

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 7 000 PLN, (słownie: siedem 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:
I. Wynagrodzenie
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu wynosi:
cena brutto ………………PLN
słownie: …………………
cena netto ………………PLN
VAT ………………………PLN, tj. ………%
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy
związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w całości po realizacji całego przedmiotu umowy.
4. Podstawą wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisany przez
Zamawiającego protokół końcowego odbioru prac bez uwag. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego
zawiera informacje o usterkach lub brakach stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury
końcowej jest protokół końcowy potwierdzający usunięcie usterek lub braków stwierdzonych podczas odbioru
końcowego podpisany jak wyżej.
5. Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, że ich wynagrodzenie
za wykonanie prac wynikających z umowy zostało uregulowane.
II. Termin płatności
1. Fakturę VAT należy wystawić w 2 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. ul. Jodłowa 59, NIP:
6482768167, 41-800 Zabrze
2. Wykonawca wystawi fakturę końcową w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
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3. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
III. Opóźnienie płatności
1. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają
się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu - w
tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. 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.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty,
potwierdzające,że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
5. Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom
przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w
przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub
projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647' Kodeksu
cywilnego.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zabrze, dnia …………
uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami
Do umowy Nr ……………………………………………. pn.:
„Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji”
Wstęp
„Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” określają szczegółowy podział
obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy przy pracach
związanych Aranżacją poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji, w celu zapewnienia
bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę w ruchu zakładu
górniczego, zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami. Wykonawca
odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za
całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników z
powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz Wykonawcy.
§1 Postanowienia ogólne
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1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za kierownictwo i dozór nad prowadzonymi przez
Wykonawcę pracami jest osoba dozoru ruchu wyznaczona przez Kierownik Ruchu Zakładu (KRZ).
2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania struktury organizacyjno osobowej uzgodnionej
z Zamawiającym, w tym zapewnienia odpowiedniej ilości osób do nadzoru prowadzonych prac oraz
pracowników posiadających wymagane kwalifikacje.
3. Termin przekazania frontu robót, przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót odbywać się będzie na
podstawie: „Protokołu przekazania terenu budowy” oraz na warunkach określonych
w umowie.
4. Strony, w „Protokole przekazania terenu budowy” ustalą miejsce wykonywania prac, za które Wykonawca jest
odpowiedzialny na czas prowadzenia robót u Zamawiającego.
5. Wszystkie maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę w wyrobiskach podziemnych Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu powinny odpowiadać wymogom Art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z 2014 r. poz. 613 oraz z 2015 r. poz. 196).
6. Oddanie do ruchu maszyn, urządzeń i instalacji zakładu górniczego oraz dokonanie w nich zmian po
zabudowie wymaga zezwolenia Kierownika Ruchu Zakładu. Zezwolenie o którym mowa powyżej wydaje się na
podstawie dokumentacji technicznej oraz protokołu odbioru technicznego.
7. Przed rozpoczęciem prac w tym samym rejonie wykonywanych jednocześnie przez pracowników Wykonawcy
i Zamawiającego zostaną ustalone zasady współpracy.
8. Pracownicy Wykonawcy, w zakresie przepisów Prawa geologicznego i górniczego, są zobowiązani do
bezwzględnego podporządkowania się decyzjom KRZ
9. Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:
— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z 2014r. poz. 613
oraz z 2015 r. poz. 196)
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
— Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629)
w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003)
w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
— Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 109, poz. 704).
— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).
— Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.
§2 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy
realizacji przedmiotu zamówienia.
Nadzór bezpośredni nad wykonywanymi pracami będą prowadzić osoby dozoru Wykonawcy, a w wyrobiskach
podziemnych, w dniach określonych w tygodniowym harmonogramie prac, osoby dozoru ruchu wyznaczone
przez Kierownika Działu Górniczo – Wentylacyjnego lub Kierownika Działu Energomechanicznego
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
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- Realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z
przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981 wraz z późniejszą zmianą).
- Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi, niezbędnych dokumentacji,
projektów, technologii i instrukcji oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu ZKWK
„Guido".
- Zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób nadzoru wymienionych w SIWZ
i posiadających odpowiednie kwalifikacje,
- Pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór
nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę oraz osobach wykonywujących czynności specjalistyczne
w ruchu zakładu górniczego o których mowa w art. 53 ust. 6 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze u
Zamawiającego z podaniem:
a.nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,
b.kserokopii stwierdzenia kwalifikacji,
c.zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia KRZ,
d.aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na wysokości - badania
wysokościowe).
- Przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących
kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zamawiającego.
- Zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz
imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione
bezpieczeństwo ludzi i ruchu zakładu.
- Dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających wymagania
określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:
a) wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,
b) aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku których zostały uznane za
zdolne do wykonywania określonej pracy
Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną
Zamawiającemu.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie urządzenia powierzone do wykonania przedmiotu
zamówienia. Uszkodzenia urządzeń i instalacji wynikające z nieprawidłowej pracy Wykonawca naprawia na
swój koszt.
4. Wykonawca zapewni całość materiału, urządzeń, i sprzętu wraz z transportem, niezbędnych do poprawnego
wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Materiał i narzędzia dostarczone przez Wykonawcę będą składowane w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego. Odpowiedzialność za zabezpieczenie składowanego materiału ponosi Wykonawca.
6. W przypadku konieczności opuszczenia materiału do wyrobisk sztolni miejsce dostarczenia materiału i droga
transportu każdorazowo zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
7.Wykonawca zapewnienia pracownikom narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
§ 3 Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zapewni obsługę teletechniczną i elektryczną oraz nadzór osób dozoru w dniach określonych w
tygodniowym harmonogramie prac jako prace montażowe w wyrobiskach dołowych dla zapewnienia realizacji
przedmiotu umowy.



Dz.U./S S81
25/04/2015
142871-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/18

25/04/2015 S81
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/18

2. Zamawiający zobowiązany jest do zaznajomienia pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac,
drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego, z zasadami i warunkami dostarczania
materiałów, urządzeń i sprzętu.
3. Przed rozpoczęciem prac osoba dozoru Zamawiającego udzieli instruktażu stanowiskowego ze szczególnym
uwzględnieniem występujących zagrożeń i ryzyka zawodowego, oraz przeprowadzi szkolenie pracowników
Wykonawcy w zakresie obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy,
zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu pracy, zgłaszania wypadków i zagrożeń. Powyższe szkolenie
pracownicy Wykonawcy potwierdzą własnoręcznym podpisem w Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 4 Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu umowy
1. W przypadku uszkodzenia sprzętu, urządzeń transportu lub instalacji będących własnością
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty ich naprawy i skutków awarii ponosi
Wykonawca.
2.Zamawiający zapewni Wykonawcy:
- obsługę elektryczną, teletechniczną,
- nadzór osób dozoru w dniach określonych w tygodniowym harmonogramie prac jako prace montażowe
w wyrobiskach dołowych,
- łączność telefoniczną oraz sygnalizację alarmową dla poszczególnych punktów pracy,
- przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w ZKWK „Guido” przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu i bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń,
porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, procedury zgłaszania
wypadków i zagrożeń,
- możliwość korzystania z lampowni na zasadach ujętych w odrębnym porozumieniu.
§ 5 Obowiązki i prawa wynikające z Prawa Geologicznego i Górniczego ze strony Wykonawcy:
1. Poszczególne służby Wykonawcy podlegają na terenie ZKWK „Guido” Kierownikowi Działu
Energomechanicznego oraz Kierownikowi Ruchu Zakładu w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego,
przepisów branżowych i innych przepisów obowiązujących u Zamawiającego.
Pozostałe uprawnienia zachowuje Wykonawca.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
1. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów wydanych
na podstawie prawa geologicznego i górniczego,
2. prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania pozwalający w
szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz umożliwiających ich identyfikację.
Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu górniczego zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3. Prowadzenia „Książki raportowej” dla prac prowadzonych w ruchu zakładu górniczego oraz „Dziennika
budowy” dla wykonywanych prac budowlanych,
4. wykonywania zleconych robót zgodnie z Dokumentem Bezpieczeństwa Zamawiającego, regulaminami,
instrukcjami,
5. wyposażenia pracowników w odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej spełniające wymagania
przepisów, będące dopuszczone do pracy w wyrobiskach podziemnych,
6. zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach, sprzętu ochrony osobistej (izolującego
układ oddechowy, kasków, rękawic, obuwia, lamp nahełmnych) oraz spełnienia wymogów ich użytkowania
określonych przepisami,
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7. stosowania przy realizacji robót w ruchu Zakładu maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają
wymaganiom określonym w Art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.
U. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami).
8. przekazania wszelkich upoważnień pracowników Wykonawcy do obsługi maszyn i urządzeń do
zweryfikowania przez Inspektora BHP kopalni na podstawie świadectw ukończenia kursów, ważnych wyników
badań psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentów, a następnie do zatwierdzenia przez Kierownika
Ruchu Zakładu,
9. natychmiastowego powiadomienia Kierownika Ruchu Zakładu w przypadku konieczności odstąpienia od
zatwierdzonego planu ruchu w zakresie wykonywanych robót, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa
powszechnego,
3. W razie zaistnienia wypadku przy pracach służba BHP Wykonawcy zobowiązana jest do ustalenia
przyczyn i okoliczności wypadku, przeanalizowania oceny ryzyka zawodowego oraz sporządzenia wymaganej
dokumentacji powypadkowej. Protokół powypadkowy wraz z aktualną karta oceny ryzyka zawodowego przed
zatwierdzeniem przez Wykonawcę należy przedłożyć służbie BHP Zamawiającego,
4. Do czasu przejęcia dochodzenia wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy przez służby BHP
Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:
- niezwłocznie zapewnić zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego,
- zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem, za który jest odpowiedzialny
Wykonawca,
- udostępnić niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy,
5. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Zamawiającego powstałe w
wyniku wypadku przy pracy i wskutek schorzeń związanych z warunkami pracyw stosunku do osób przez siebie
zatrudnionych. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność Zamawiającego wynikającą z art. 146 Prawa
geologicznego i górniczego.
§ 6 Zamawiający zobowiązany jest do:
1. Przekazywania Wykonawcy informacji o rodzaju i skali zagrożeń naturalnych oraz czynników szkodliwych
i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonych zgodnie z
przepisami badań i pomiarów.
2. Przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w ZKWK „Guido” przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących
zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, zgłaszania
wypadków i zagrożeń i sprawdzenia znajomości tych przepisów.
W przypadku negatywnej oceny Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracownika do pracy.
3. W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji, naruszenia przez niego postanowień
przepisów lub nieprzestrzegania regulaminu pracy obowiązującego u Zamawiającego, niezwłocznego
odsunięcia pracownika od wykonywanych czynności i oddania go do dyspozycji Wykonawcy.
4. Zapewnienia połączenia telefonicznego oraz sygnalizacji alarmowej i ostrzegawczej dla poszczególnych
punktów pracy Wykonawcy zgodnie z możliwościami technicznymi i obowiązującymi przepisami.
5. Kontrolowania zatrudnionej załogi odnośnie posiadania papierosów i środków zapalnych.
§ 7 Bieżącą kontrolę realizacji postanowień umowy zawartej z Wykonawcą z zakresie dotyczącym
przestrzegania przepisów Prawa Górniczego i Geologicznego prowadzą kierownicy właściwych
działów ruchu kopalni lub upoważnione przez nich osoby dozoru.
§8 Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą:
……………………………………………
……………………………………………
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Wykonawca ustanawia osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Zamawiającym
w osobach:
…………………………………………………
…………………………………………………:
Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do
współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót
z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych
robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami
Wykonawcy i Zamawiającego.
§9 Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym i Wykonawcą), nie
uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy
stronami" strony przyjmują do wiadomości i stosowania.
Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.
Zamawiający Wykonawca.

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: 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).
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,
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 4).
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 5).
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 6.(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 7.(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
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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 8).
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: I. 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).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: I. 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.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia
oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca złoży dokumenty:
1. 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).
2. Osoby zdolne do wykonania zamowienia:
Wykaz osób (Załącznik nr 3), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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.
Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie z uwzględnieniem zakresu wykonywanych przez nie
czynności:
a) Elektromonter urządzeń elektrycznych (min. 1 osoba) kwalifikacje zawodowe: świadectwo kwalifikacyjne
Grupy 1, wydane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci dla napięcia do 1 kV.
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II. Posiadania wiedzy i doświadczenia
A) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany wykazać:
a) nie mniej niż jedną dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia tj. polegającą na dostawie i montażu sprzętu multimedialnego o wartości łącznej minimum 50
000 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
b) nie mniej niż jedną dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia tj. polegających na dostawie i montażu sprzętu wystawienniczego i/lub dostawie i montażu
elementów scenografii z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających, czy dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie; z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawa została wykonana (Załącznik nr 2) wraz z załączeniem dowodów, czy dostawa została wykonana lub
jest wykonywana należycie (Załączniki nr 2.(1-n).
Pod pojęciem głównych dostaw Zamawiający rozumie dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. SIWZ.
W wykazie nie należy podawać informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Uwaga.
1.Dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty są:
a) Poświadczenie – z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) W przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).
2. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy 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 dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych
informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
4. Jeżeli zakres wykonanych lub wykonywanych dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na
potwierdzenie, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, jest szerszy od powyżej określonego przez
Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość dostaw 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
I. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
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1. 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).
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
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):
a) Elektromonter urządzeń elektrycznych (min. 1 osoba) kwalifikacje zawodowe: świadectwo kwalifikacyjne
Grupy 1, wydane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci dla napięcia do 1 kV.
II. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie:
a) Nie mniej niż jedną dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia tj. polegającą na dostawie i montażu sprzętu multimedialnego o wartości łącznej minimum 50
000 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
b) nie mniej niż jedną dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia tj. polegających na dostawie i montażu sprzętu wystawienniczego i/lub dostawie i montażu
elementów scenografii z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających, czy dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie;
Sprzęt multimedialny. Zamawiający rozumie jako komputery i urządzenia peryferyjne lub inne urządzenia do
bezpośredniego odtwarzania, obsługi i/lub edycji plików multimedialnych. Wykonawca może wykazać również
dostawę i montaż nagłośnienia pod warunkiem równoczesnego dostarczenia i montażu centralnego sterowania
nagłośnieniem w postaci paneli kontrolnych lub jednostek sterujących dźwiękiem.
Sprzęt wystawienniczy. Zamawiający rozumie jako wyposażenie trwałe służące zabezpieczeniu
i ekspozycji muzealiów oraz innych elementów o charakterze eksponatu muzealnego. Jako sprzęty
wystawiennicze Wykonawca może wykazać budowę i montaż np. gablot, ekspozytorów, fotoram, witryn i innych
przeszkleń, a także kiosków multimedialnych, kiosków informacyjnych i stanowisk multimedialnych służących do
wizualizacji eksponatów lub innych elementów wystaw.
Elementy scenografii. Zamawiający rozumie wyposażenie trwałe służące aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej
lub jej uzupełnianiu. Jako elementy scenografii Wykonawca może wykazać budowę
i montaż np. przepierzeń, ścianek systemowych i ruchomych, replik i rekonstrukcji, zabudowy sprzętu
multimedialnego i zabudowy eksponatów.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

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

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Gwarancja. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/37/REOK/MGW/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 118,44 PLN
Warunki i sposób płatności: Gotówka, przelew, za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ + koszty przekazania.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.6.2015 - 10:00

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

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

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

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 1.6.2015 - 10:30
Miejscowość:
Zabrze
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn. Przebudowa i adaptacja
Zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne” współfinansowany jest
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
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VI.3) Informacje dodatkowe
I. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp do
20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy zgodnie z przedmiotem
zamówienia podstawowego.
Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)
Główny przedmiot
- 32322000 Urządzenia multimedialne
Dodatkowe przedmioty
- 79934000 Usługi projektowania mebli
- 79932000 Usługi projektowania wnętrz
- 39133000 Zestawy wystawowe
- 39154000 Sprzęt wystawowy
- 39154100 Szafki wystawowe
- 44210000 Konstrukcje i części konstrukcji
- 32321200 Urządzenia audiowizualne
- 38652100 Projektory
- 30200000 Urządzenia komputerowe
- 32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
- 42961000 System sterowania i kontroli
- 32232000 Sprzęt wideokonferencyjny
- 32342400 Sprzęt nagłaśniający
- 51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
- 72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
- 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
- 71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
- 38653400 Ekrany projekcyjne
- 32342410 Sprzęt dźwiękowy
- 79930000 Specjalne usługi projektowe,
- 50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji,
- 79823000 Usługi drukowania i dostawy
- 79931000 Usługi dekoracji wnętrz
- 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
- 45223100 Montaż konstrukcji stalowych
- 45317000 Inne instalacje elektryczne,
- 48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
- 31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II. 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu
o art. 144 Prawa Zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w zakresie:
1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, 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;
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c) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub
opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;
d) 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;
e) wystąpienia prac zamiennych;
f) 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;
g) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej
staranności;
h) 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.
1.2. 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) 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,
2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy
z przyczyn, o których mowa wyżej, strona wnioskująca zmianę zobowiązana jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie wskazanej
zmiany.
3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strona wnioskująca sporządzi protokół, który
zostanie podpisany przez strony umowy.
4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i
podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i
prawne.
III.Zawartość oferty
1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i 10.7 SIWZ, musi zawierać:
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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 8);
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 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; 4; 5. 6 (1-n); 7.(1-n); 8; 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
2(1-n); 3; wg Spisu zawartości oferty;
C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio
lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 2;3; wg Spisu zawartości oferty,
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia
(Załącznik nr 9);
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),
IV. 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 w przypadku innych
podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału
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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. Wykluczenie Wykonawcy
1. 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. 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.
VII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
VIII. Termin wykonania zamówienia:
Od daty podpisania umowy w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2015. Za termin zakończenia zadania
przyjmuje się obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego wraz ze spełnieniem wszystkich wymagań
dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. Podpisanie umowy może nastąpić przed 01.08.2015.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: I. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
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
zamówień publicznych.
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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
publicznych.
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.
5. Skarga do sądu.
1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
5) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do
sądu.
6) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.4.2015


