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Katowice: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót
przygotowawczych związanych z budową nowej siedziby Muzeum
Śląskiego w Katowicach
Numer ogłoszenia: 219042 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie , Al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj. śląskie, tel. 032
2585661-3; 3503672, faks 032 2599804.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumslaskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót
przygotowawczych związanych z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego
zamówienia stanowi usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w rozumieniu polskiego prawa budowlanego
oraz funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla Robót Inżynieryjno Budowlanych Projektowanych Przez Zamawiającego - drugie wydanie angielsko - polskie 2000
(tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria - zwane dalej Warunkami Kontraktowymi FIDIC)
dla robót przygotowawczych związanych z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, w
zakres których wchodzi: Roboty wchodzące w zakres zadania inwestycyjnego nr 1: 1) wyburzenia
budynków i obiektów w południowej części kwartału muzeów, 2) kolektor wód dołowych o średnicy 500 mm
i długości ok. 346 mb, 3) sieć wodociągowa o średnicach 110-160 mm i długości ok. 171 mb, 4)
tymczasowy zbiornik na nieczystości o poj. 10 m3 wraz z przyłączem kanalizacyjnym o średnicy 315 mm i
długości ok. 7,5 mb. 5) droga wewnętrzna wraz z murami oporowymi, kanalizacją deszczową,
odwodnieniem drogi, oświetleniem, architekturą i detalami, pow. terenu objęta opracowaniem ok. 1289 m2,
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Roboty wchodzące w zakres zadania inwestycyjnego nr 2: 1) kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm i
długości ok. 276 mb, 2) kanalizacja deszczowa o średnicy 160-400 mm i długości ok. 622 mb, wraz ze
zbiornikami retencyjnymi, 3) sieć wodociągowa o średnicy 80-160 mm i długości ok. 718 mb, 4) pompownia
wód drenażowych wraz z zasilaniem energetycznym, 5) adaptacja dawnego warsztatu elektryków na
budynek technologiczno-biurowy wraz z wyposażeniem w stację transformatorową 20/0,4kV 630kVA, pow.
zabudowy budynku 158,6 m2, pow. użytkowa budynku 222,34 m2 oraz przyłączem energii elektrycznej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.54.00.00-5, 71.52.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o
oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o
wykaz usług i oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o
oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty
będącego integralną częścią SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0-1, tj. spełnia/nie spełnia w oparciu o
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (opis doświadczenia zawodowego
wskazanej osoby potwierdzający spełnienie postawionego warunku) (załącznik nr 5 do
formularza ofertowego) oraz w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o
dokumenty dołączone do oferty oraz w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:


wykaz

wykonanych,

a

w

przypadku

świadczeń

okresowych

lub

ciągłych

również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie


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

za

świadczenie

usług,

kontrolę

jakości

lub

kierowanie

robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
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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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:



inne dokumenty
Należy przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie usług z należytą starannością
(referencja lub inny dokument)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Za zgodą Zamawiającego mogą nastąpić zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1 ustawy pzp: Zmiana
postanowień umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do
umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewiduje
następujące zmiany postanowień zawartej umowy: - przesunięcie terminu realizacji umowy z Wykonawcą
w zależności od daty zakończenia postępowania na wybór Wykonawcy robót oraz zakończenia i
rozliczenia robót budowlanych przesunięcia realizacji terminu robót budowlanych, zmiany obowiązywania
okresu pogwarancyjnego; - przesunięcie terminu realizacji umowy z Wykonawcą w przypadku przesunięcia
się terminu zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych wynikającej z procedury o udzielenie
zamówienia publicznego na Wykonawcę robót budowlanych; - zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i
realizujących przedmiot umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od
kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia; - zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; - zamiany terminu realizacji umowy
w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na
terminowość usługi lub robót budowlanych; - zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie kontraktu na
roboty budowlane w przypadku wystąpienia robót zamiennych, zmiana ta nie może powodować
podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 wzoru umowy; - zmiany terminu realizacji umowy w
przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; - zmiany
podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie
mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca;
- w przypadkach ustalania nowych terminów realizacji, okres przesunięcia terminu zakończenia równy
będzie okresowi przerwy lub postoju. - gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia będzie wynikać ze zmian
w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. zmiany stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.muzeumslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W wersji papierowej w
siedzibie Zamawiającego: Muzeum Ślaskie, al. W. Korfantego 3 Katowice, piętro IV, pokój nr 408 lub w
wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2010
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godzina 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Muzeum Ślaskie - Sekretariat, al. W. Korfantego 3, 40005 Katowice.
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: Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 pochodzących z funduszu Unii Europejskiej oraz środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
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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