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PL-Katowice: Usługi zarządzania budową
2007/S 246-300144
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Muzeum Śląskie w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 3, Kontakt Muzeum Śląskie w Katowicach, Do
wiadomości Janusz Gawron Wicedyrektor Muzeum, Krzysztof Pasek - sprawy proceduralne, PL-40-005
Katowice. Tel. (48-32) 258 56 61/3-326, 303. E-mail krzysztofpasek@muzeumslaskie.pl. Faks (48-32) 259 98
04, (48-32) 258 56 61/3-326.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.muzeumslaskie.pl.
Adres profilu nabywcy: www.muzeumslaskie.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: Instytucja Kultury.
Rekreacja, kultura i religia.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wg wymogów Regionalnego Programu Operacyjnego RPO zadania pt.
Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Usługi.
Kategoria usług: nr 12.
Główne miejsce świadczenia usług: Katowice.
Kod NUTS: PL22.

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
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Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wg wymogów Regionalnego Programu
Operacyjnego RPO zadania pt. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Zadanie jw.
obejmuje zakres rzeczowy określony w koncepcji stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
Zakres usług inżyniera kontraktu Podstawowym obowiązkiem inżyniera kontraktu jest nadzór nad realizacją
zadania, który powinien odbywać się w oparciu o zasady FIDIC, przepisy Prawa Budowlanego, Warunki
Kontraktu na wykonanie robót budowlanych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jednostka
sprawująca funkcję inżyniera kontraktu jest zobowiązana do znajomości zasad i procedur zgodnie z warunkami
kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, Warunki
Ogólne wydanymi przez FIDIC/Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, P.O. Box 86, CH-1000
Lausanne 12-Chailly, Switzerland, tel. (41-21) 654 44 11, fax (41-21) 653 54 32, e-mail: fidic@pobox.com,
http://www.fidic.com, wydanie angielsko–polskie 2000, (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) [do
nabycia w COSMOPOLI CONSULTANTS, ul. Łowicka 43, P.O.Box 114, 02-551 Warszawa, tel. (48-22) 849 00
28, fax (48-22) 849 10 07, e-mail: publi fidic@cosmopoli.com.pl, http://www.cosmopoli.com.pl].
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
74264000.

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.8)

Podział na części:
Nie.

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 137 000,00 EUR.

II.2.2)

Opcje:
Nie.

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: 1.4.2008. Zakończenie: 31.3.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Według zasad FIDIC oraz wymogów Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

21/12/2007
S246
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/6

Dz.U./S S246
21/12/2007
300144-2007-PL

Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta

3/6

lub czynności tzn. prowadza działalność związaną z usługami nadzoru budowlanego i projektowania; 2)
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują 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 3 000 000
zł; 7) przedstawią system zapewnienia jakości świadczonych usług wraz z opisem; Jeżeli zamówienie publiczne
będzie realizowane wspólnie przez kilku wykonawców opisane wyżej warunki wg pkt 2; pkt 3; pkt 4; pkt 5 muszą
spełniać wspólnie wykonawcy objęci jedną umową konsorcjum. Każdy z wykonawców musi spełniać warunki
udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 1 i 5 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 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 zero jedynkową tzn. spełnia/nie spełnia. W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia następujących oświadczeń
i dokumentów: 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 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, 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.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia następujących oświadczeń
i dokumentów: 1) Rachunki zysków i strat za ostatnie trzy lata obrotowe tj. 2004, 2005 i 2006 rok wykazujące,
że sumaryczna wartość przychodów w ciągu ostatnich trzech lat lub jeżeli okres działalności jest krótszy z
tego okresu wynosi co najmniej 3 000 000 zł. Podmioty nie zobowiązane do sporządzenia bilansu składają
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informację na lub wg druku Załącznik nr 5 do SIWZ. 2) Kopię polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności
cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 3 000 000 zł; Polisa musi zawierać
podstawowe bezwarunkowe klauzule: -Bez prawa cesji na osoby trzecie -Rozszerzenie zakresu o szkody
powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, -Rozszerzenie zakresu o szkody
wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy pracy, -Rozszerzenie
zakresu o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, a także które były objęte
budową, -Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy.
III.2.3)

Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia następujących oświadczeń
i dokumentów: 1) Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie – usług pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wg wymogów FIDIC (np. ZPORR,
PHARE, SAPARD, Bank Światowy) na co najmniej 3 inwestycje, których łączna wartość wyniosła nie mniej
niż 80 000 000 zł – należy przedstawić wykaz takich usług z podaniem wartości, dat wykonania i odbiorców
oraz dokumenty potwierdzające wykonanie tych zadań w terminie i z należytą starannością, 2) Wykaz
pracowników posiadających uprawnienia budowlane zgodnie z poniższym zestawieniem wraz z kopiami
dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i kopią dokumentu potwierdzającego przynależność
do izby samorządu zawodowego, 1.Przedstawiciel Inżyniera – koordynator inspektorów min. 10 lat w tym
prowadzenie 1 zadania wg zasad FIDIC specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń 2.Sprawdzający
projekt min. 10 lat specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń 3.Inspektor konstrukcyjno-budowlany
min. 8 lat w tym prowadzenie 1 zadania wg zasad FIDIC specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń
4.Sprawdzający projekt min. 10 lat specjalność architektoniczna 5.Inspektor ds. architektury min. 10 lat w
tym prowadzenie 1 zadania wg zasad FIDIC specjalność architektoniczna 6.Sprawdzający projekt min. 8
lat specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń lub z ograniczeniami do dróg 7.Inspektor robót
drogowych min. 6 lat w tym prowadzenie 1 zadania wg zasad FIDIC specjalność konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczeń lub z ograniczeniami do dróg 8.Inspektor robót wyburzeniowych min. 6 lat w tym specjalność
wyburzeniowa 9. Sprawdzający projekt min. 6 lat specjalność telekomunikacyjna 10.Inspektor robót
telekomunikacyjnych min. 6 lat w tym prowadzenie 1 zadania wg zasad FIDIC specjalność telekomunikacyjna
11. Sprawdzający projekt min. 8 lat specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 12.Inspektor robót instalacyjnychmin. 8 lat w
tym prowadzenie 1 zadania wg zasad FIDIC specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 13. Sprawdzający projekt min. 8
lat Specjalność Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
14.Inspektor robót instalacyjnych min. 8 lat w tym prowadzenie 1 zadania wg zasad FIDIC Specjalność
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 15. Specjalista ds.
monitoringu i rozliczeń min. 5 lat stażu pracy rozliczenie minimum 2 zadań wg zasad FIDIC 16.Inspektor
ds. zabytków nieruchomych min. 2 lata stażu pracy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności architektonicznej lub/i konstrukcyjno-budowlanej w zakresie zabytków z uprawnieniami do
wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej lub/i konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
zabytków Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez wskazanych w
ofercie pracowników. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany personalne bez zaistnienia istotnej przyczyny
(np. rozwiązania umowy o pracę ze wskazanym w ofercie pracownikiem, śmierci pracownika, wyjazdu
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zagranicznego itp.) - każda z osób wymienionych powyżej powinna złożyć pisemne zobowiązanie do podjęcia
funkcji w realizacji umowy, - każda z osób wymienionych, której wykonawca zamierza powierzyć funkcję
sprawdzającego projekt lub inspektora nadzoru musi złożyć w ofercie kopię uprawnień budowlanych lub kopię
uprawnień rzeczoznawcy budowlanego oraz kopię zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa i/lub Okręgowej Izby Architektów - dla każdej z osób wymienionych powyżej przedstawić należy
skrócone CV wg załączonego wzoru do SIWZ.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Nie.

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi:
Tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury:
Otwarta.

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
MŚ/NG/IZ/02/PN/2007.

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.1.2008 - 11:45.

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert:
Data: 29.1.2008 - 12:00.
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Miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, Al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice, sala 209, IIp.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Regionalny Program Operacyjny RPO Wojewódzwtwa Śląskiego.

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 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 porozumiewania się drogą elektroniczną.

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458
77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 00.

VI.4.2)

Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, zgodnie z przepisami art.
184 Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
17.12.2007.
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