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Unia Europejska

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

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

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jodłowa 59

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

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 326303091

Osoba do kontaktów:  Elżbieta Śmietana, Arkadiusz Maraszek, Katarzyna Poprawa

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

Faks:  +48 2771125

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

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

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

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

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

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

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

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

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

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

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

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

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

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem wyposażenia AV do budynku Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej
w Zabrzu przy ul. Wolności 408” ZP/48/MGW/2015Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast. Działanie 6.2. rewitalizacja obszarów
zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 rewitalizacja – duże miasta.

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

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

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Zabrze

Kod NUTS:  PL229

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

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

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

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

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

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

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

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów
audiowizualnych w budynku Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Wolności 408. Co za tym
idzie, Wykonawca zobligowany jest do ujęcia w kalkulacji wszystkich kosztów związanych z dostawą instalacją
i uruchomieniem, tj. zobowiązany jest wkalkulować wszystkie materiały pomocnicze, montażowe, okablowanie
itp. konieczne do otrzymania funkcjonującego systemu o podanych cechach.; nawet jeśli te elementy nie zostały
wymienione w niniejszej specyfikacji, a ich użycie lub wykonanie jest konieczne do uzyskania założonych
funkcji lub wymusza je opisany w SIWZ sposób instalacji (np. uchwyty, zawiesia, opaski kablowe, etykiety
na kable, wtyki, kable inne niż wymienione poniżej, wzmacniacze sygnału, złącza, oprogramowanie itp.). W
miejscach instalacji sprzętu audio-wizualnego zostało doprowadzone zasilanie według dokumentacji sieci
elektrycznej obiektu. Na potrzeby montażu sprzętu w obiekcie została wykonana instalacja sygnałowa do
wyspecyfikowanego sprzętu. Zadaniem wykonawcy będzie dostawa wraz z podłączenie urządzeń do sieci
elektrycznej, oraz sygnałowej jak również uruchomienie i sprawdzenie wszystkich instalowanych systemów pod
kątem poprawnego ich działania, a także osiągnięcia optymalnych parametrów jakościowych.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 32321200  
Dodatkowe przedmioty 32322000  
 38652100  
 30200000  
 32320000  
 42961000  
 32342400  
 51110000  
 48000000  
 71323100  
 38653400  
 48620000  
 48700000  
 32523000  
 32420000  
 31682530  

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

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

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

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

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

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów
audiowizualnych w budynku Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Wolności 408. Co za tym
idzie, Wykonawca zobligowany jest do ujęcia w kalkulacji wszystkich kosztów związanych z dostawą instalacją
i uruchomieniem, tj. zobowiązany jest wkalkulować wszystkie materiały pomocnicze, montażowe, okablowanie
itp. konieczne do otrzymania funkcjonującego systemu o podanych cechach.; nawet jeśli te elementy nie zostały
wymienione w niniejszej specyfikacji, a ich użycie lub wykonanie jest konieczne do uzyskania założonych
funkcji lub wymusza je opisany w SIWZ sposób instalacji (np. uchwyty, zawiesia, opaski kablowe, etykiety
na kable, wtyki, kable inne niż wymienione poniżej, wzmacniacze sygnału, złącza, oprogramowanie itp.). W
miejscach instalacji sprzętu audio-wizualnego zostało doprowadzone zasilanie według dokumentacji sieci
elektrycznej obiektu. Na potrzeby montażu sprzętu w obiekcie została wykonana instalacja sygnałowa do
wyspecyfikowanego sprzętu. Zadaniem wykonawcy będzie dostawa wraz z podłączenie urządzeń do sieci
elektrycznej, oraz sygnałowej jak również uruchomienie i sprawdzenie wszystkich instalowanych systemów pod
kątem poprawnego ich działania, a także osiągnięcia optymalnych parametrów jakościowych. .

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

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

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

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

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach:  40  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN,
(słownie: dziesięć 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 Wykonawcy
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma łączne całkowite
wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości określonej w ofercie tj.:
netto: ............................................zł, (słownie: .......................................................................... zł) plus podatek
VAT …..% tj.: ………..........zł ( słownie: ……………….................. zł)
brutto ……..................zł ( słownie: ……………………………………….................................... zł)
2. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług, opłaty celne i importowe, i stanowi
zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, że wymienione w ust. 1 kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy jest ostateczna i nie
ulegnie zwiększeniu.
4. Strony zastrzegają, że w razie zmiany obowiązującej stawki VAT w trakcie realizacji umowy, wartość brutto
przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.
5. W przypadku pominięcia w cenie jakiejkolwiek pozycji prac lub sprzętu bezpośrednio związanych z
przedmiotem umowy zostaną one wykonane w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, bez prawa
dochodzenia roszczeń finansowych wobec Zamawiającego z tego tytułu.
6. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będzie, podpisany przez wyznaczone osoby ze strony
Zamawiającego protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy bez uwag.
7. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich
zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do
Zamawiającego.
8. W przypadku braku oświadczenia o którym mowa w ust. 7 Zamawiający upoważniony będzie do
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem zapłaty bezpośredniej za dostawy Zamawiający wzywa Wykonawcę lub Podwykonawcę
do zgłoszenia pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, umowy, a także
koszty wszelkich innych działań wskazanych w SIWZ jako zobowiązania Wykonawcy.
II. Termin płatności
1. Fakturę VAT należy wystawić w 2 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
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2. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego
wykonanych prac.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
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:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1
Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).
II. 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).
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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 3).
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 4).
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 5.(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 6.(1-n)).
Uwaga do pkt. E i F.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
G) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 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).

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

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie.
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust.
1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg
formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
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. posiadania wiedzy i doświadczenia;
A) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. 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:
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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 dwie dostawy w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia tj. polegającą na dostawie i montażu
sprzętu multimedialnego o wartości łącznej minimum
100 000 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;
Przyjmuje się iż system multimedialny to system
obejmujący jeden lub więcej z następujących
elementów:
- system nagłośnieniowy,
- system projekcji obrazu.
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

a) Nie mniej niż dwie dostawy w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia tj. polegającą na dostawie i montażu
sprzętu multimedialnego o wartości łącznej minimum
100 000 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;
Przyjmuje się iż system multimedialny to system
obejmujący jeden lub więcej z następujących
elementów:
- system nagłośnieniowy,
- system projekcji obrazu.
2. dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie.
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust.
1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg
formuły: (spełnia)-(nie spełnia).
- Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
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).
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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.
2. dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie.
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust.
1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg
formuły: (spełnia)-(nie spełnia).
- Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
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).
B) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (część A wg spisu
załączników).

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

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

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

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

IV.1) Rodzaj procedury:

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

_____

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

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

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

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

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

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

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

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

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

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

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

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
ZP/48/MGW/2015

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

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

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

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

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

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  20.06    Waluta:  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:
Data:  15/07/2015  Godzina:  10:00

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

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

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

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 15/07/2015        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Zabrze
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VI
Zrównoważony rozwój miast. Działanie 6.2. rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1
rewitalizacja – duże miasta.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
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
- 32321200 Urządzenia audiowizualne.
Dodatkowe przedmioty.
- 32322000 Urządzenia multimedialne
- 38652100 Projektory
- 30200000 Urządzenia komputerowe
- 32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
- 42961000 System sterowania i kontroli
- 32342400 Sprzęt nagłaśniający
- 51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
- 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
- 71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
- 38653400 Ekrany projekcyjne
- 48620000 Systemy operacyjne,
- 48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego,
- 32523000 Urządzenia telekomunikacyjne,
- 30236200 Urządzenia do przetwarzania danych,
- 32420000 Urządzenia sieciowe,
- 31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne.
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 do umowy:
1.1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, w następujących przypadkach:
a) wystąpienie zdarzenia nieprzewidzianego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące
po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 22

b) konieczność wykonania zamówień uzupełniających lub dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5
Pzp, których realizacja jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego wykonania oraz zakończenia umowy
wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
c) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
d) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień leżących po stronie producenta;
e) zmian wynikających z postępu technicznego bądź technologicznego, aktualizacji parametrów technicznych,
a także innych zmian wynikających z nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie
korzystne dla Zamawiającego;
f) wystąpienia zdarzeń na które strony umowy nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie
pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
g) Wystąpienie 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.
1.1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
a) zmiany wynikające z postępu technicznego bądź technologicznego, aktualizacji parametrów, a także innych
zmian wynikających z nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla
Zamawiającego jednak nie wpływających na kwotę zamówienia;
b) 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,
c) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym
charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie
mniejszym niż wymagane w SIWZ,
d) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami
własnymi,
e) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto
umowy,
f) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej
sytuacji przewidzieć,
g) 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. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnej sporządzonej przez Zamawiającego i podpisanej przez
Strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne
i prawne.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa
Zamówień Publicznych, Prawa geologicznego i górniczego, Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe obowiązujące
przepisy prawne.
III. Zawartość oferty
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
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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; 3; 4; 5. 6 (1-n); 7.(1-n); 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); 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; wg Spisu zawartości oferty,
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.) 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
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
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oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia.
VI. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
VII. 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.
VIII. 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.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: _____

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

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
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.
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.
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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: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
03/06/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-073708



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 22

Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

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

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

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

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

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

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

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

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

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

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

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

3) Wielkość lub zakres:
_____

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

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

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

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

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

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

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

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

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

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

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

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

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

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

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

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