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Katowice: Roboty przygotowawcze związane z budową nowej siedziby
Muzeum Śląskiego ETAP 1
Numer ogłoszenia: 401400 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
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: Roboty przygotowawcze związane z budową nowej
siedziby Muzeum Śląskiego ETAP 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Teren budowy zlokalizowany jest w
obszarze byłej kopalni Katowice (rejon ulic Nadgórników, Kopalnianej) , projektowanej ulicy Dudy Gracza i Parku
Bogucickiego. Teren opracowania jak i tereny sąsiadujące przeznaczone są dla funkcji publicznej. Budowa
obiektów Muzeum Śląskiego jest jednym z działań rewitalizacji tego terenu poprzemysłowego; ma również służyć
aktywizacji działań zmierzających do zagospodarowania terenów oraz obiektów części północnej Kwartału
Muzeów. Inwestycja znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską ze względu na dziedzictwo
kulturowe. Prowadzone prace będą robotami przygotowawczymi dla realizacji budowy Muzeum Śląskiego.
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie: 1. sieci kanalizacji wód dołowych - odprowadzającej wody dołowe
pompowane z szybu Bartosz, z odprowadzeniem do systemu sieci wód dołowych. 2. sieci wodociągowej w
zakresie: - Sieć wodociągowa zasilająca CZOK - Sieć wodociągowa zasilająca Muzeum 3. tymczasowego
zbiornika na nieczystości (szambo) wraz z przyłączem do istniejącej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki
sanitarne z obiektów CZOK i (stolarni) 4. wykorytowania drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem murów
oporowych 5. rozbiórki zespołu budynków poprzemysłowych w zakresie: - Budynek mieszkalny wielorodzinny
dwukondygnacyjny - Tunel betonowy, jako element zdemontowanego przejścia nad drogą Roździeńskiego 6.
rozbiórki garaży 7. rozbiórki fundamentów łaźni kobiet. Podstawowe parametry techniczne projektu: 1. sieć
kanalizacji wód dołowych - Przyjęto średnicę wewnętrzną rurociągu Dn = 500 mm o sztywności obwodowej klasy
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SN8 wg EN ISO 9969 (30,4 kN/m wg DIN) i długości 364,10 mb. Ze względu, że projektowany rurociąg będzie
posadowiony na terenach pokopalnianych należy zastosować materiały z dopuszczeniem do stosowania na
terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie. W projekcie dobrano studnie o średnicy Dns 1200 mm. 2.
sieć wodociągowa w zakresie: Rurociągi o średnicy Dn 160 mm i Dn 110 zaprojektowano z rur polietylenowych
PE100 z typoszeregu SDR 11 na ciśnienie PN 16, o grubości ścianek 14,6 i 8,2 mm. Całkowita długość sieci
wodociągowej niniejszego opracowania na obszarze terenu Muzeum wynosi: 191,29 m. Przy zmianie trasy,
trójnikach, hydrantach, korkach i pozostałej armaturze, w celu zabezpieczenia połączeń elastycznych sieci przed
rozerwaniem, w wyniku uderzeń hydraulicznych - należy stosować bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05. - Sieć
wodociągowa zasilająca CZOK - długość całkowita 89,40 mb w tym: odcinek W5.16-W5.15 o Ø 160 mm i
długości 5,0 mb, odcinek W5.15-W CZOK o Ø 110 mm i długości 84,40 mb - Sieć wodociągowa zasilająca
Muzeum - długości całkowitej 101,89 mb w tym: odcinek W5.15 - W5.13 o Ø 160 mm i długości 76,43 mb odcinek
W5.14 - W5.14c o Ø 160 mm i długości 19,56 mb odcinek W5.14b - W5.14b1 o Ø 80 mm i długości 5,90 mb 3.
tymczasowy zbiornik na nieczystości (szambo) wraz z przyłączem - Zbiornik szczelny o pojemności 10,0 m3
(średnica wewnętrzna Dw1400) ze zwieńczeniem typu ciężkiego dns 600 i włazem. Podłączenie zbiornika
szczelnego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 600 poprzez nową studnię Dn 1000. Przyłącz długości
ok.7,5 m o średnicy Dn 315. 4. wykorytowanie drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem murów oporowych MŻ
1,2,3 oraz wykorytowanie drogi dojazdowej do CZOK- całkowita ilość mas dla drogi na odcinku od A-B i C-D w
zakresie robót ziemnych wynosi 8 426,0 m3, a dla drogi dojazdowej do CZOK całkowita ilość mas w zakresie
robót ziemnych wynosi 1 525 m3. Mur oporowy MŻ 1 jest murem o konstrukcji żelbetowej na długości 49,58 mb
oraz w konstrukcji palowej na długości 37 mb. Mur oporowy MŻ 2 jest murem o konstrukcji żelbetowej na całej
swojej długości 81,04 mb. Mur oporowy MŻ 3 jest murem o konstrukcji żelbetowej na długości 23,85 mb oraz w
konstrukcji palowej na długości 34,5 mb. 5. rozbiórka zespołu budynków poprzemysłowych w zakresie: - Budynek
mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny - podpiwniczony o ścianach fundamentowych kamiennych i
murowanych, ścianach naziemnych murowanych, stropie Kleina. Powierzchnia zabudowy 400 m2, wysokość 9 do
11,5 m, kubatura 4200 m3. - Tunel betonowy, jako element zdemontowanego przejścia nad drogą Roździeńskiego
- o konstrukcji żelbetowej. Powierzchnia zabudowy 147 m2, wysokość 3 m, kubatura 440 m3. 6. rozbiórka garaży
- o powierzchni ok. 173,50 m2 i wysokości 2,5 m. 7. rozbiórka fundamentów łaźni kobiet - o powierzchni ok.
806,00 m2 Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze
wydanie 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, oraz drugie wydanie angielsko - polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania z 1999 r.) - nazywane
dalej FIDIC- czerwona książka, zwane dalej Warunkami Kontraktowymi). UWAGA ! Termin realizacji zamówienia
wynosi 15 miesięcy od daty podpisania Umowy na Roboty, w tym: - do 30 dni od podpisania umowy do Daty
Rozpoczęcia, - 2 miesiące realizacji licząc od Daty Rozpoczęcia wyznaczonej zgodnie z kl. 8.1. warunków
Kontraktowych FIDIC, - 12 miesięcy - Okres Zgłaszania Wad, tj. od wydania Świadectwa Przejęcia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
upzp w wysokości do 2 % zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.13.00-1, 45.24.72.70-3, 45.11.12.00-0,
45.11.12.20-6.
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: Okres w miesiącach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w
wysokości 75 000, 00 PLN (Wadium słownie : siedemdziesiąt pięć tysięcy zero groszy PLN)
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
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 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 IDW.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 1. Wykonawca w ostatnich pięciu latach przed dniem
składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: - co najmniej 1 robotę
budowlaną dotyczącą budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej o wartości robót budowlanych
wskazanych inwestycji min 1 000 000,00 PLN każda (bez podatku VAT) oraz - co najmniej 1 robotę
budowlaną dotyczącą rozbiórki obiektów kubaturowych o wartości robót budowlanych wskazanych
inwestycji min 500 000,00 PLN każda (bez podatku VAT) oraz - co najmniej 1 robotę budowlaną
dotyczącą budowy obiektów monolitycznych (np. mury oporowe) o wartości robót budowlanych
wskazanych inwestycji min 500 000,00 PLN każda (bez podatku VAT) Za roboty ukończone
Zamawiający uważa roboty, dla których wydano końcowe świadectwo odbioru, po rozliczeniu całości
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kontraktu. 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 i nr 6 do IDW.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca muszą dysponować osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie: 1) Ekspert 1 (1 osoba) - Kierownik Budowy - posiadający: Wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z polskimi przepisami Prawa budowlanego; doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 zakończonych
kontraktów w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej o wartości robót budowlanych każdej z
wskazanych inwestycji min 1 000 000,00 PLN każda ( bez podatku VAT) . 2) Ekspert 2 (1
osoba)-Kierownik robót konstrukcyjno budowlanych- posiadający: - wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót konstrukcyjno
budowlanych przy realizacji co najmniej 2 zakończonych kontraktów w zakresie rozbiórki obiektów
kubaturowych o wartości robót budowlanych każdej z wskazanych inwestycji min 1 000 000,00 PLN
każda (bez podatku VAT) . Posiadane przez w/w Ekspertów uprawnienia w wymaganym zakresie,
stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz aktualnym
obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia.2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 578;). Osoby,
które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do
realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty
jako obowiązujące. 3) Ekspert 3 (1 osoba) - Specjalista ds. rozliczeń - wykształcenie wyższe techniczne
lub ekonomiczne - doświadczenie zawodowe przy rozliczeniu przynajmniej 2 zakończonych kontraktów o
wartości robót budowlanych minimum 2 000 000,00 PLN ( bez podatku VAT) dla każdego z wskazanych
kontraktów. Za roboty zakończone Zamawiający uważa, roboty, dla których wydano końcowe
świadectwo odbioru, po rozliczeniu całości kontraktu. 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 i nr 4 do IDW.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki: 1) Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres, roczne obroty netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 2
000 000,00 PLN. 2) Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN. 3) Wykonawca posiada opłacone
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN 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 IDW.
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 robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 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 niezbędnych dla
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
sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego
części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3
lata obrotowe
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2010-12-08 15:34

6z9

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=40...

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
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
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potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.
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
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
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.
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IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy 1.1. patrz FIDIC subklauzula 4.12 - warunki fizyczne 1.2. Zmiany będące następstwem
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) patrz FIDIC (warunki szczególne)
subklauzula 2.1 - prawo dostępu do Terenu Budowy Na końcu subklauzuli 2.1 dodać treść: W szczególności do
takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do
Placu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w art. 41Prawa Budowlanego oraz
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy,
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem
Budowlanym. b) patrz. FIDIC subklauzule 8.8. i 8.9. - zawieszenie robót i następstwa c) patrz. FIDIC subklauzula
1.9. - opóźnienie rysunków lub instrukcji 1.3 Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w
szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, uzgodnień; a) patrz FIDIC (warunki szczególne) subklauzula 1.13 - przestrzeganie prawa Na końcu
subklauzuli 1.13 dodać punkt (c). (c) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający są zobowiązani do tego aby
Kontrakt realizowany był zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego i ustawą Prawo zamówień
publicznych oraz ustawą Kodeks cywilny. 2. Zmiany wynikające ze zmiany stanu prawnego: 2.1. patrz - FIDIC
subklauzula 13.7 3. Zmiany osobowe: 3.1. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w
ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu. Zgodnie z zapisami
kontraktu. 3.2. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o
ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia
należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. POWYŻSZE ZMIANY NIE
GENERUJĄ ZMIANY ZATWIERDZONEJ KWOTY KONTRAKTOWEJ. 4. Zmiany technologiczne, w
szczególności: 4.1. patrz - FIDIC subklauzula 4.12 warunki fizyczne 4.2. konieczność zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4.3.
konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na brak dostępności wycofanych materiałów i urządzeń lub tych, których produkcja została zaniechana.
4.4. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. Oszacowanie
zmian mogących generować zmianę zatwierdzonej kwoty kontraktowej. Dla wyceny robót wynikających ze zmian
zastosowane zostaną te same normy, parametry i standardy oraz poziom cen jak w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. W przypadku wystąpienia robót nie ujętych w wycenionym przedmiarze robót Wykonawca będzie
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stosował ceny materiałów, pracy sprzętu, stawki roboczogodziny Rg, narzuty kosztów pośrednich Kp i zysku Z nie
wyższe niż średnie, krajowe, kwartalne ceny obowiązujące w kwartale składania oferty podstawowej,
publikowane w wydawnictwie Sekocenbud. W przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud, do
szacowania wartości robót zostanie przyjęta aktualna cena rynkowa na podstawie ofert producentów/dostawców.
5. Pozostałe zmiany: 5.1. zmiana obowiązującej stawki VAT;, Zamawiający zwiększy wypłacane wynagrodzenie o
kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. w przypadku zmiany przepisów
dotyczących wysokości stawki podatku VAT, kwota należna Wykonawcy zostanie wypłacona zgodnie z
obowiązującymi stawkami w dniu wystawienia faktury. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do
wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.muzuemslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Śląskie Al. Korfantego
3 40-005 Katowice pok.416 IV piętro. Koszt wersji papierowej SIWZ wynosi 300 zł brutto..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2010
godzina 12:00, miejsce: Muzeum Śląskie Al. Korfantego 3 40-005 Katowice pok. 107 - I piętro.
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: ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 - 2013.
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: tak
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