
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.muzeumgornictwa.pl

Zabrze: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach 
restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni 

Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408.
Numer ogłoszenia: 195426 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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

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

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji klimatyzacji w 

pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze 

ul. Wolności 408..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Nazwa Zamówienia: 

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w 

zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408. Zamówienie realizowane w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen 

Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej. 2) Zamówienie 

obejmuje wykonanie instalacji schładzania powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach 

budynku Łaźni Łańcuszkowej - zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Wolności 408 (działka nr 4379-64). 

Zasadniczymi elementami systemu klimatyzacji będą: jednostki wewnętrzne (parowniki) zlokalizowane w 

3 pomieszczeniach - w strefie gastronomicznej obiektu oraz jednostka zewnętrzna (skraplacz) 

posadowiona w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Instalacja połączeniowa wykonana będzie z rur 

miedzianych - zabezpieczonych w miejscach przejścia przez przegrody budowlane. Zasilanie urządzeń - 

Strona 1 z 10

2015-07-31http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=195426&rok=20...



należy wykonać z istniejącej tablicy bezpiecznikowej. 3) Szczegółowy zakres robót budowlanych: - 

Roboty przygotowawcze - organizacja placu budowy, - Wykonanie konstrukcji pod jednostkę zewnętrzną 

układu klimatyzacji - Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej układu klimatyzacji, - Dostawa materiału i 

montaż instalacji freonowej ułożonej w gruncie od jednostki zewnętrznej do budynku, - Dostawa 

materiału i montaż instalacji elektrycznej ułożonej w gruncie od budynku do jednostki zewnętrznej, - 

Wykonanie przejść instalacyjnych w przegrodach budowlanych, - Demontaż i ponowny montaż 

chodników z kostki brukowej, - Dostawa materiału i montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach 

konsumpcyjnych, - Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach konsumpcyjnych, - 

Dostawa materiału i montaż instalacji sterowniczej wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych, - Dostawa 

materiału i montaż instalacji odprowadzenia skroplin, - Dostawa materiału i montaż instalacji zasilania 

elektrycznego wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych oraz pompek skroplin, UWAGA: Ze względu na 

ryczałtowy sposób wynagradzania przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej dokumentacji 

mają charakter jedynie pomocniczy i służą - wraz z pozostałymi elementami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia - do wyceny kosztów wykonania zamówienia przez potencjalnych oferentów. 4) 

Rozwiązania równoważne Ilekroć w specyfikacji, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowe, jest 

mowa o (produkcie, materiale czy systemie typu lub np.) należy przez to rozumieć produkt, materiał czy 

system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż 

zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowej, znaki 

handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do 

określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte 

wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację 

uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się 

użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego 

przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie 

minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach, dokumentacji 

projektowej. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że 

oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży 

Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu 

określi nazwę producenta, typ-model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną 

identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w 

poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), za pomocą norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W 

przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia 

Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom 
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opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach 

odniesienia, w tym dokumenty równoważne. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z 

przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowej..

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

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

Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Informacja o przewidywanych 

zamówieniach uzupełniających: Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień) Główny 

przedmiot zamówienia: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowy przedmiot zamówienia: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych; 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 45223000-6 Konstrukcje; 

45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty 

sanitarne; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń 

grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych; 31000000-6 Maszyny aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie; 

31321010-7 kable niskiego napięcia; 31321700-9 kable sygnalizacyjne

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 

45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.22.30.00-6, 45.33.12.00-8, 31.00.00.00-6, 31.32.10.10-7, 

31.32.17.00-9.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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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.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 

co najmniej: 1. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji klimatyzacji o 

wartości prac nie mniejszej niż 90 000,00 zł netto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 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).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi: 1) Kierownik budowy - Kierownik robót (1 osoba) - posiada uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. 

poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej lub innych obowiązujących przepisów. 2) Kierownik robót (1 osoba) - posiada 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (min. w ograniczonym zakresie) (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub 

innych obowiązujących przepisów. 3) Kierownika robót (1 osoba) - posiada uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 
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2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, oraz uprawnienia do prowadzenia 

robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 

(Dz.U. 2011.165.987) tj. spełnia warunki określone w § 24 lub posiada uprawnienia 

(zaświadczenie), o których mowa w § 31 ww. rozporządzenia. 4) Geodeta (1 osoba) - 

posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie; pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, 

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek finansowy Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie. Zamawiający żąda 

złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg 

formuły: (spełnia)-(nie spełnia). Warunek ekonomiczny Zamawiający uzna powyższy warunek 

za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

nie mniejszą niż 100.000,00 PLN .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
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niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne: 1). zmiany terminu wykonania 

zamówienia oraz terminów pośrednich, w następujących przypadkach: a) wystąpienie wydarzenia 

nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu 

umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) konieczność 

wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których realizacja jest 

niezbędna dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz 

ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, c) zmian 

istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia, d) 

niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub 

opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń, e) aktualizacji rozwiązań 

projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków 

uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych 

nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego, 

f) wystąpienia prac zamiennych wpływających na termin realizacji podstawowego zakresu zamówienia, 

g) wydłużenia terminu realizacji w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony umowy nie 

miały wpływu a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w 

terminie, h) wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności, i) kolizji z robotami wykonywanymi przez podmioty trzecie lub 

zamawiającego w stopniu - który pomimo podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia postępu 

robót - uniemożliwia ich zakończenie w terminie wskazanym w umowie, j) wstrzymania przez 

Zamawiającego wykonania robót, które nie wynikają z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie 

dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru Inwestorskiego w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), k) okoliczności zaistniałych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, 

hydrogeologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury utrudniających lub uniemożliwiających terminowe 
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wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi być 

potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego. W przypadku zmiany 

terminu realizacji terminu przedmiotu umowy, wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, 

termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 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, f) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo 

deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi, g) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 

której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy, h) 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.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu Dział Zamówień Publicznych ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze Sekretariat pok. Nr 

1.02.

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

18.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Dział Zamówień 

Publicznych ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze Sekretariat pok. Nr 1.02.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: I. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
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realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

(Załącznik nr 5). II. Wykonawcy 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. III. Zamawiający oceni spełnienie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o 

wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki 

udziału w postępowaniu. IV. Zawartość oferty 1) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału; 2) 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie 

oryginału; 3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w 

pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 4) Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5); 5) 

oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C), 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; 5 ; B; wg Spisu zawartości oferty; B) każdy z 

Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3

(1-n); 2.b; 2.c wg Spisu zawartości oferty; C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 3, 4 

wg Spisu zawartości oferty, 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne 
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do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5); 5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z 

późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (załącznik nr C), V. 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. VI. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany 

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

całkowitej podanej w ofercie..

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie
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