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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318471-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Łodzie
2015/S 175-318471

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

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

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59
Punkt kontaktowy: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze
Osoba do kontaktów: 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

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
ZP/47/MGW/REOK/2015 Zaprojektowanie i wykonanie systemu transportu wodnego w wyrobisku Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zabrze.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu transportu wodnego w wyrobisku Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. System transportu wodnego będzie służył do przewożenia turystów na odcinku
od Basenu Portowego zlokalizowanego na powierzchni terenu przy wlocie z powierzchni do wyrobiska Głównej

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318471-2015:TEXT:PL:HTML
http://www.muzeumgornictwa.pl


Dz.U./S S175
10/09/2015
318471-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

2/6

10/09/2015 S175
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/6

Kluczowej Sztolni Dziedzicznej do tzw. „Mijanki pod Browarem” zlokalizowanej w wyrobisku sztolni ok 1130
metrów od jej wlotu.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34520000, 71320000, 63720000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 974 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Okres gwarancji. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/47/MGW/REOK/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 118-215020 z dnia 20.6.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

2.9.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
KG Consruction Sp. z o.o.
ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 268 200 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
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Wartość: 974 000 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: 
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane jest w ramach
projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Zadanie współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o
znaczeniu ponadregionalnym.

VI.2) Informacje dodatkowe:
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy etapy realizacji – części, z których każda ma odrębny termin
realizacji:
Część I – 1 miesiąc od daty podpisania umowy;
Część II – do 30.11.2015 r.;
Część III – do 31.12.2016 r.
Przewidywany termin realizacji – 15 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.
2. Okres gwarancji – min. 24 miesiące.
Okres gwarancji dla akumulatorów liczony będzie od daty ich odbiorów (odbioru II części). Z roszczeń
gwarancyjnych wyłączony zostanie spadek parametrów akumulatorów wynikających z prawidłowego
użytkowania. Gwarancja dla pozostałych elementów liczona będzie od daty odbioru całości.
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia dodatkowej gwarancji na okres 12 miesięcy na wymienione lub
naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy od daty wykonania usługi. Gwarancja dodatkowa nie
może skracać gwarancji podstawowej.
Wymagany okres rękojmi – min. 3 lata.
3. 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 16.2.2007 r. 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:
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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.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, 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 16.2.2007 r. 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).
4. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do
wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Główny przedmiot zamówienia:
34520000-8 – Łodzie
Dodatkowy przedmiot zamówienia:
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
63720000-2 – Usługi wspierające transport wodny
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
następujących przypadkach:
1. Zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, w następujących przypadkach:
1.1. wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po
podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
1.2. konieczność wykonania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp;
1.3. zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
1.4. niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub
opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających oddanie przedmiotu
zamówienia do użytkowania;
1.5. wystąpienia odmiennych od zakładanych dla Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej zjawisk i warunków
górniczo-geologicznych;
1.6. wystąpienia opóźnień w prowadzonych niezależnie przez Zamawiającego robotach zabezpieczających w
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej lub w obrębie wylotu – prace związane z budową portu.
2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
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2.1. zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-
personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana personelu wykonawcy może nastąpić
wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych;
2.2. zmiany podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;
2.3. zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy;
2.4. ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto
umowy;
2.5. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiany
technologii.
2.6. zmian na etapie prac projektowych w stosunku do założeń określonych w SIWZ ze względu na ujawnienie
w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności technicznych, organizacyjnych, funkcjonalnych oraz
ekonomicznych;
2.7. 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.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy – Prawo
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
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.

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

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.9.2015

http://www.uzp.gov.pl

