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Katowice: Wykonanie remontu zabytkowej wieży
wyciągowej szybu Bartosz na terenie Muzeum Śląskiego
w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6
Numer ogłoszenia: 174005 - 2008; data zamieszczenia:
29.07.2008
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, fax 032 2599804.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumslaskie.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu zabytkowej wieży
wyciągowej szybu Bartosz na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
Wykonanie remontu zabytkowej wieży wyciągowej szybu Bartosz na terenie Muzeum Śląskiego w
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Katowicach przy ul. Kopalnianej 6
Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia
Uwaga obiekt przeznaczony do remntu znajduje się pod ścisłą ochroną konserwatorską.
-roboty należy prowadzić zgodnie z dostarczona dokumentacją techniczną oraz wytycznymi inwestora oraz
obowiązującymi przepisami prawnymi,
-przed przystąpieniem i w trakcie wykonywania robót należy spełnić warunki objęte Decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków Decyzja znajduje się w załączonej dokumentacji technicznej,
-Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym technologię robót i harmonogram prac przed przystąpieniem do
prac rozbiórkowych
-Wykonawca odzyskuje złom w trakcie prowadzonych prac, składuje złom w miejscu wyznaczonym przez
inspektora nadzoru na terenie prowadzonych prac, (wywóz odzyskanego złomu do punktu skupu leży po
stronie Zamawiającego)
-Wykonawca uzgadnia w trakcie prowadzonych robót z inspektorem nadzoru ze strony Muzeum, ilość i
jakość odzyskiwanych materiałów, w tym złomu
-pracownicy nadzoru ze strony wykonawcy muszą posiadać niezbędne uprawnienia budowlane i aktualne
zaświadczenia ze szkoleń BHP,
-pracownicy Wykonawcy muszą posiadać niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia ze szkoleń BHP,
-pracownicy fizyczni zatrudnieni bezpośrednio przy robotach musza być przeszkoleni pod względem BHP i
p.poż. oraz posiadać wymagane uprawnienia do obsługi stosowanego przez wykonawcę sprzętu i
elektronarzędzi ,
-przed rozpoczęciem robót wykonawca zakłada Dziennik budowy i rejestruje go w Wydziale Budownictwa
Urzędu Miejskiego w Katowicach,
-Wykonawca prowadzi geodezyjną obsługę budowy i sporządza geodezyjną dokumentację powykonawczą
oraz przedkłada Zamawiającemu potwierdzenia wprowadzenia pomiaru powykonawczego do Zasobu
Geodezyjnego miasta Katowice,
-Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia terenu po zakończeniu robót.
-wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie zagrażający istniejącym budynkom oraz
do unikania niszczenia istniejącego uzbrojenia terenu oraz zieleni niskiej i wysokiej,
Wskazane jest dokonanie wizji w terenie przed złożeniem ofert, w celu zapoznania się wykonawcy z
warunkami wykonania zadania i uzyskania wiedzy dającej podstawę do prawidłowej wyceny całości
przedmiotu zamówienia. W tym zakresie należy przesłać wniosek o umożliwienie wizytacji na numer faksu
podany w SIWZ (po otrzymaniu wniosku zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin) oraz po dokonaniu
wizytacji złożyć stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.22.00-9, 45.31.70.00-2, 45.35.00.005.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2008.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
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Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 13
000,00 zł
(słownie: trzynaścietysięcy złotych)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w
formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego
zamawiającego.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść, w formie przelewu, na rachunek Muzeum Śląskiego:
ING BANK ŚLĄSKI O.Katowice
Nr 32 1050 1214 1000 0023 0156 4510
Wadium wnoszone w formach innych niż pieniężna winno być wystawione na druku wystawcy i
sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe i zawierać niżej wymienione elementy:
-nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
-wierzytelność, która ma być zabezpieczona,
-zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na
pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty,
-warunki utraty wadium - wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w
przypadku, gdy:
a/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b/ nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
c/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
-okres obowiązywania,
-warunki wygaśnięcia,
Okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy złożyć w siedzibie zamawiającego - w dziale
księgowości IV p. pok. 403 przed terminem składania ofert, a kserokopię potwierdzającą wniesienie
wadium w w/w formach dołączyć do oferty..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tzn. prowadzą
działalność związaną z robotami budowlanymi;
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3)dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
6)posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł; (słownie: jeden milion
złotych)
Warunki szczegółowe
-Wykonawca musi dysponować minimum 1 pracownikiem z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia
samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenia,
należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, (w zakresie zabytków) tj. osobą spełniającą
warunki/wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dn. 09.06.2004 (Dz.U. 2004 r. nr
150 poz. 1579) z doświadczeniem zawodowym min. 2 lata od dnia uzyskania uprawnień.
każda z osób wymienionych powyżej, której wykonawca zamierza powierzyć w/w funkcje musi złożyć w
ofercie kopię uprawnień oraz kopię zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
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Budownictwa i/lub Okręgowej Izby Architektów
dla każdej z osób wymienionych powyżej przedstawić należy skrócone CV wg załączonego wzoru,
(załącznik nr 8 do SIWZ)
-Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych związanych z remontem lub
modernizacją górniczych wież szybowych o sumarycznej wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto
(słownie: dwa miliony złotych brutto) należy przedstawić wykaz takich robót na lub wg druku
załącznika nr 5 z podaniem wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające
wykonanie tych zadań w terminie i z należytą starannością
Jeżeli zamówienie publiczne będzie realizowane wspólnie przez kilku wykonawców opisane wyżej
warunki wg pkt.2 ; pkt.3 ; pkt.4; pkt. 6 muszą spełniać wspólnie wykonawcy objęci jedną umową
konsorcjum.
Każdy z wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt.1 i 5 oraz złożyć
stosowne oświadczenie i dokumenty.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ustanowią
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do
reprezentowania ich w postępowaniu o zamówienie publiczne i zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Stosowne pełnomocnictwa w oryginale należy dołączyć do oferty.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu metodą zerojedynkową tzn.
spełnia-niespełna.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego
rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające
dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierające
nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy. wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną
należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.
2.Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24
ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3.Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9
ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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4.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.Wykaz pracowników posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenia, należących do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (w zakresie zabytków) tj. osób spełniających
warunki/wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dn. 09.06.2004 (Dz.U. 2004 r. nr
150 poz. 1579) z doświadczeniem zawodowym min. 2 lata od dnia uzyskania uprawnień na lub wg
druku załącznika nr 5.
6.Dla każdej z osób wymienionych w wykazie załączniku nr 5 skrócone CV wg załączonego wzoru,
(załącznik nr 8 do SIWZ)
7.Kserokopie uprawnień i kserokopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa osób wymienionych w załączniku nr 5.
8.Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie co najmniej co najmniej 3 robót budowlanych związanych z remontem lub modernizacją
górniczych wieży szybowych o sumarycznej wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa
miliony złotych brutto) z podaniem ich wartości daty i miejsca wykonania na lub wg druku załącznik nr
5. Nie wykazanie wykonania 3 robót skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.
9.Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wymienionych w załączniku nr 6.
10.Oświadczenie wykonawcy o zakresie robót do wykonania przez podwykonawców na lub wg druku
załącznik nr 6.
11.Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, na wartość nie mniejszą niż 1 mln PLN.
12.Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik ).

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.muzeumslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzuem Śląskie Al. W.
Korfantego 3 40-005 Katowice
Pobrać ze strony Internetowej Zamawiającego www.muzeumslaskie.pl zakładka Przetargi.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający
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przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie
uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli
zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Muzuem Śląskie Al. W. Korfantego 3 40-005 Katowice pok. 405 piętro
IV.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Porozumiewanie się z wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej za pomocą
Poczty Polskiej lub telefaksem.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywać
pisemnie. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną tz. e-mail.
Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wniesione pytania niezwłocznie, chyba, że zapytanie wpłynie na
mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców
Fax: 0 32 258 56 61-3 wew. 326, 032 259 98 04, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 14:00
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamoierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
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