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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71934-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi projektowania architektonicznego
2018/S 033-071934
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Muzeum Śląskie w Katowicach
001094121
ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1
Katowice
40-205
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Kamińska-Bania
Tel.: +48 327799370
E-mail: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeumslaskie.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.muzeumslaskie.pl/category/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, 2 piętro, pokój nr A.2.10
Katowice
40-205
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Kamińska-Bania
Tel.: +48 327799370
E-mail: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeumslaskie.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania poprzemysłowych,
zabytkowych budynków, zlokalizowanych na terenie Muzeum Śl. w KTW wraz z pełnieniem nadzorów
autorskich
Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-3/18

II.1.2)

Główny kod CPV
71220000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Pełna nazwa postępowania:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania poprzemysłowych,
zabytkowych budynków, zlokalizowanych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem
nadzorów autorskich”.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
dla przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania siedmiu poprzemysłowych, zabytkowych budynków oraz
rozbiórki dwóch budynków współczesnych, zlokalizowanych na terenie byłej Kopani Węgla Kamiennego
„Katowice” – obecnie (oraz docelowo w zakresie „F”) teren Muzeum Śląskiego w Katowicach, wraz z projektem
zagospodarowania terenów do nich przyległych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71248000
71247000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Śląskie w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
dla przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania siedmiu poprzemysłowych, zabytkowych budynków oraz
rozbiórki dwóch budynków współczesnych, zlokalizowanych na terenie byłej Kopani Węgla Kamiennego
„Katowice” – obecnie (oraz docelowo w zakresie „F”) teren Muzeum Śląskiego w Katowicach, wraz z
projektem zagospodarowania terenów do nich przyległych. Budynki objęte przedmiotowym zamówieniem są
nieużytkowane od lat 90-tych XX wieku, wykonane w technologii murowanej na przełomie XIX i XX wieku,
obecnie w złym stanie technicznym wymagającym kompleksowej przebudowy. Pokrycie budynków oparte
na konstrukcji stalowej lub konstrukcji drewnianej. Elewacje historyzujące, w większości ceglane z bogatymi
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zdobieniami. Budynki objęte są ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków (cztery budynki) i Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (trzy budynki). Założeniem opracowania dokumentacji projektowej jest odtworzenie
historycznego wyglądu budynków w oparciu o dostępne materiały źródłowe przy jednoczesnej zmianie sposobu
użytkowania na funkcje muzealne, wystawiennicze, edukacyjne, gastronomiczne i inne wyszczególnione w
opisie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące zakresy: A: Łaźnia Gwarek, B: Wieża Ciśnień, C:
Maszynownia „Bartosz”, D: Nadszybie Szybu „Bartosz”, E: Siłownia elektryczna, F: Teren spółki SRK S.A., G:
Rozbudowa stacji transformatorowej.
Realizacja zakresów wymienionych powyżej podzielona będzie na 4 etapy stanowiące:
1.1.podstawowy przedmiot umowy: etap 1: Prace przedprojektowe + koncepcja programowo-przestrzenna
(KPP) – dla zakresów A,B,C,D,E,F,G; etap 2: Projekt budowlany (PB) – dla zakresów A,B,C,D,F,G;
1.2. przedmiot umowy w ramach opcji: etap 3: Projekty wykonawcze (PW) – dla zakresów A,B,C,D,F,G, etap 4:
Nadzory autorskie (NA) – dla zakresów A,B,C,D,F,G.
Realizacja etapu 1 każdego z zakresów A, B, C, D, E, F i G będzie przeprowadzona w całości. Realizacja etapu
2 będzie przeprowadzona w całości dla zakresów A, B, C, D, F i G. Realizacja etapu 3 i 4 dla zakresów A, B,
C, D, F i G uzależniona będzie od możliwości Zamawiającego związanych bezpośrednio z realizacją robót
budowlanych. Etapy 3 i 4 mogą być realizowane w tym samym czasie w dowolnej konfiguracji zakresów, tj.
jeden, dwa lub kilka zakresów łącznie (w tym wszystkie z danego etapu). Dla zakresu E etapy 2, 3 i 4 nie będą
realizowane w ramach niniejszego zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik
nr 2 do SIWZ (wraz z wszystkimi załącznikami), zwany dalej OPZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ (dalej
Wzór umowy).
2. Termin gwarancji:
Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową
stanowiącą przedmiot zamówienia, niezależnie od tego, czy przedmiot umowy został wykonany osobiście przez
Wykonawcę, czy też przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców (przedmiot gwarancji) na okres:
2.1. dla podstawowego przedmiotu umowy, tj. etapu 1 i etapu 2 – minimum 15 lat, liczone od zakończenia
i odbioru etapu 2 dla danego zakresu w fazie 2.2 zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b) Wzoru umowy, a w przypadku
zakresu E od zakończenia i odbioru etapu 1. Termin gwarancji jest równy terminowi rękojmi;
2.2. dla przedmiotu umowy w ramach opcji dla etapu 3 – minimum 10 lat, liczone od zakończenia i odbioru
etapu 3 dla każdego zakresu odrębnie. Termin gwarancji jest równy terminowi rękojmi. Termin gwarancji i
rękojmi dla etapu 3 stanowi kryterium oceny ofert, którego szczegółowy opis znajduje się w rozdziale XIV ust. 5
pkt 5.4. SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Architekta „Da” / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej „Dk” / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rękojmi i gwarancji dla etapu 3 „G” / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalne okresy między etapami „Mo” / Waga: 5
Cena - Waga: 54

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/04/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Ustala się następujące terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji umowy:
1. w zakresie podstawowego przedmiotu umowy:
1) etap 1 - prace przedprojektowe + koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) - termin realizacji 3 miesiące
od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 16.04.2018 r. (dotyczy zakresów A, B, C, D, E, F, G);
2) etap 2 - projekt budowlany (PB) – termin realizacji 4 miesiące od zaakceptowania przez Zamawiającego
wybranej koncepcji (dotyczy zakresów A, B, C, D, F i G);
2.2. w zakresie przedmiotu umowy w ramach opcji:
1) etap 3: projekty wykonawcze (PW) – termin realizacji 4 miesiące od przekazania przez Zamawiającego
informacji o kontynuowaniu prac projektowych (dotyczy wybranych zakresów z A,B,C,D,F,G). Zamawiający
przekaże informację o realizacji etapu 3 z min. 30 dniowym wyprzedzeniem, przy czym termin rozpoczęcia
etapu 3 liczony będzie nie wcześniej niż od odbioru etapu 2 (faza 2.1) zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b) Wzoru
umowy, tj. akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić
do realizacji etapu 3 w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, przy czym termin
ten rozpocznie się w maksymalnym okresie 12 miesięcy od zakończenia etapu 2 w fazie 2.2 (odbioru
całości zaakceptowanych przez Zamawiającego opracowań projektu budowlanego dla danego zakresu oraz
uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub w przypadku braku wymogu pozyskania
decyzji pozwolenia na budowę po przekazaniu kompletnego opracowania oraz opinii urzędu miasta o braku
konieczności pozyskiwania pozwolenia na budowę na dany zakres robót, zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b) Wzoru
umowy). Długość tego okresu (ponad wymagane 12 miesięcy) stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w
rozdz. XIV ust. 5 pkt 5.5 SIWZ. Po przekroczeniu tego okresu Wykonawca nie będzie zobowiązany do realizacji
etapu 3 chyba, że strony postanowią kontynuować współpracę na ustalonych we Wzorze umowy warunkach;
2) etap 4: nadzory autorskie (NA) (dotyczy wybranych zakresów z A,B,C,D,F,G) – maksymalny termin realizacji
36 miesięcy. Termin etapu 4 liczony będzie od przekazania przez Zamawiającego informacji o realizacji etapu
4 z min. 30 dniowym wyprzedzeniem, przy czym termin rozpoczęcia etapu 4 liczony będzie nie wcześniej
niż od odbioru etapu 3, zgodnie z § 3 ust. 2 lit. c) Wzoru umowy. Termin ten obejmować będzie udział w
przygotowaniu dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, postępowanie przetargowe na wybór
wykonawcy robót budowlanych w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę dokumentację, realizację robót
oraz trwać do zakończenia i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do realizacji
etapu 4 w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, przy czym termin ten rozpocznie
się w maksymalnym okresie 12 miesięcy od zakończenia etapu 3 (odbioru całości opracowań projektu
wykonawczego dla danego zakresu w ilości określonej w OPZ, zaakceptowanych przez Zamawiającego)
zgodnie z § 3 ust. 2 lit. c) Wzoru umowy). Długość tego okresu (ponad wymagane 12 miesięcy) stanowi
kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdz. XIV ust. 5 pkt. 5.5 SIWZ. Po przekroczeniu tego terminu
Wykonawca nie jest zobowiązany do pełnienia nadzorów autorskich chyba, że strony postanowią kontynuować
współpracę na ustalonych we Wzorze umowy warunkach.
Zamawiający przekaże zawiadomienie o realizacji opcji na piśmie oraz podpisane zgodnie z zasadami
reprezentacji Zamawiającego. W treści zawiadomienia Zamawiający wskaże etap i zakres oraz termin
końcowy realizacji zgodnie z zapisami we Wzorze umowy. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawcy nie będzie
przysługiwało wynagrodzenie w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z opcji lub nie wykorzystania w
całości opcji (dot. zarówno etapu jaki i zakresu), jak również żadna rekompensata z tego tytułu.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
dalej: zamówień podobnych. Przedmiot zamówień podobnych będzie polegał na wykonaniu dla obiektu z
zakresu E przedmiotu zamówienia (Siłowni elektrycznej), usług wskazanych w OPZ obejmujących odpowiednio
etap 2 (PB), etap 3 (PW) i etap 4 (NA). Szczegóły w SIWZ rozdz. III ust. 10.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 2. Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 uPzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 4 uPzp. 3. Oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
1) do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie złożyć należy w oryginale, na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - szczegóły w SIWZ rozdz. VII ust. 1.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów: o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn.
26.7.2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), tj. w § 5 pkt 1) (tylko w zakresie określ. w art. 24 ust.1 pkt
13, 14, 21 uPzp) oraz w pkt. 5), 6), bądź (dot. Wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej lub osoby mają siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) w § 7 ust. 1 pkt 1) (tylko w zakresie
określ.w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 uPzp), ust. 3 i § 8 ust. 1 (tylko w zakresie określ. w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21
uPzp) w odpowiednim zakresie. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
5) Zamawiający zażąda w trybie i czasie określonym w pkt. 3 ppkt 4) niniejszej sekcji od Wykonawcy, który
polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych pkt. 3 ppkt 4) niniejszej sekcji.
6) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi z osobna wykazać brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 4 uPzp, w
związku z tym Zamawiający zażąda od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w trybie i czasie określonym w pkt. 3 ppkt 4) niniejszej sekcji oświadczeń i dokumentów
wymienionych w pkt. 3 ppkt 4) niniejszej sekcji.
7) Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
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lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, co
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie
udostępniony przez Zamawiającego w dniu zamieszczenia, na stronie na której zamieszczono SIWZ, informacji
z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
Szczegóły dot. formy dokumentów zawiera SIWZ rozdz. VII ust. 18.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu wielobranżowej
dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany oraz projekty branżowe wykonawcze w zakresie
przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania
zbiorowego lub budynek mieszkalny wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu przylegającego, z czego przynajmniej jedna usługa dotyczyła budynku o
wymienionych wyżej parametrach, który był wpisany do rejestru zabytków.
Powyższe wymagania dotyczą projektów kompleksowych robót obejmujących minimum 80 % kubatury
wskazywanego budynku (nie będą uwzględniane prace projektowe dotyczące wyłącznie elementów
wskazywanego budynku takich jak np. elewacja, klatka schodowa, pojedyncze pomieszczenia lub elementy
obiektu itp.).
Poprzez „Datę wykonania” usług Zamawiający rozumie datą przyjęcia dokumentacji projektowej przez podmiot
na rzecz którego usługi zostały wykonane w sposób należyty.
2) dysponuje następującym osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszego
zamówienia publicznego:
a. Kierownik projektu (min. 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń,
w specjalności dowolnej i doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
w pełnieniu obowiązków Kierownika projektu (Kierownika zespołu, Koordynatora itp.) w zakresie minimum
dwóch usług polegających na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej projekt
budowlany oraz projekty branżowe wykonawcze w zakresie przebudowy budynku z przeznaczeniem na
budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny wielorodzinny
o kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przylegającego, z
czego przynajmniej jedna usługa dotyczyła budynku o wymienionych wyżej parametrach, który był wpisany do
rejestru zabytków;
b. Architekt (min. 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej oraz posiadający doświadczenie w zakresie projektowania architektonicznego
polegające na tym, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum
dwa projekty architektoniczne stanowiące element dokumentacji obejmujących projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy w zakresie przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej lub
budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz
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z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przylegającego, z czego przynajmniej jeden projekt
architektoniczny dotyczył budynku o wymienionych wyżej parametrach, który był wpisany do rejestru zabytków;
c. Projektant branży konstrukcyjno–budowlanej (min. 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej oraz posiadający doświadczenie w
zakresie projektowania konstrukcyjnego polegające na tym, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, minimum dwa projekty konstrukcji stanowiące element dokumentacji obejmujących
projekt budowlany oraz projekt wykonawczy w zakresie przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek
użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny wielorodzinny o
kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przylegającego, z
czego przynajmniej jeden projekt konstrukcyjny dotyczył budynku o wymienionych wyżej parametrach, który był
wpisany do rejestru zabytków.
d. Projektant branży sanitarnej (min. 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej (...) cd. poniżej:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(...) cd.:
W zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz posiadający doświadczenie w zakresie projektowania instalacji sanitarnych polegające na tym, że wykonał
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum dwa projekty instalacji sanitarnych
stanowiące element dokumentacji obejmujących projekt budowlany oraz projekt wykonawczy w zakresie
przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania
zbiorowego lub budynek mieszkalny wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu przylegającego, z czego przynajmniej jeden projekt instalacji sanitarnej dotyczył
budynku o wymienionych wyżej parametrach, który był wpisany do rejestru zabytków.
e. Projektant branży elektrycznej (min. 1 osoba) - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz posiadający doświadczenie w zakresie projektowania instalacji elektrycznych
polegające na tym, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum
dwa projekty instalacji elektrycznych stanowiące element dokumentacji obejmujących projekt budowlany oraz
projekt wykonawczy w zakresie przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej
lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny wielorodzinny o kubaturze min. 4000 m3 wraz
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przylegającego, z czego przynajmniej jeden projekt
instalacji elektrycznych dotyczył budynku o wymienionych wyżej parametrach, który był wpisany do rejestru
zabytków).
Każde z wymagań o których mowa w pkt. 1 ppkt 2) niniejszej sekcji dotyczy projektów kompleksowych robót
obejmujących minimum 80 % kubatury wskazywanego budynku (nie będą uwzględniane prace projektowe
dotyczące wyłącznie elementów wskazywanego budynku takich jak np. elewacja, klatka schodowa, pojedyncze
pomieszczenia lub elementy obiektu itp.).
Zamawiający nie dopuszcza łączenie funkcji wymienionych ww pkt. 1 ppkt 2) niniejszej sekcji lit a. do c., za
wyjątkiem funkcji Kierownika projektu i Architekta.
2. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami
skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2)
niniejszej sekcji SIWZ, Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z aktualnymi - na dzień przekazania do publikacji ogłoszenia o
zamówieniu dla niniejszego postępowania - wymaganymi przepisami prawa - szczegóły SIWZ rozdz.V ust.2
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3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków, których opis został
zamieszczony w pkt. 1 niniejszej sekcji, Wykonawcy wykazują łącznie, za wyjątkiem warunku udziału w
postępowaniu o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1) niniejszej sekcji dla którego zgodnie z art. 23 ust.5 uPzp
Zamawiający wymaga, aby żądane dwie usługi zostały wykonane przez Wykonawcę wspólnie ubiegającego
się o udzielenie zamówienia lub jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę (np. jednego z członków
konsorcjum). Powyższe oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia.
4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków niniejszej sekcji, pozostałe informacje dot. poleganiu na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz obowiązku złożenia dokumentu zobowiązania innego podmiotu do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów - zawiera SIWZ rozdz.V ust. 4-7.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg warunków
podanych we wzorze umowy załączonym do SIWZ i stanowiącej jej integralną część (Załącznik nr 3 do SIWZ)
oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy - zgodnie z art. 144 ust. 1
ustawy Pzp, za zgodą obu Stron. Charakter i zakres dotyczący okoliczności których zmiany mogą dotyczyć, z
uwzględnieniem podawanych warunków wprowadzenia danej zmiany zostały określone we wzorze umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, sala edukacyjna B (p-3. 1.21.) poziom -3, budynek
główny.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie Komisji przetargowej powołanej do przygotowania oraz przeprowadzenia niniejszego
postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany – przed
upływem terminu składania ofert – wnieść wadium w wysokości: 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć
tysięcy złotych 00/100). Szczegóły dot.wadium zawiera SIWZ rozdz.IX
2. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenia JEDZ o których mowa w sekcji III.1.1 pkt 3 ppkt. 1)-3) niniejszego ogłoszenia;
2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących dokumentów:
a. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy
- w celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w
rozdz.V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 1) SIWZ. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr5 do SIWZ;
b. wykazu osób – w zakresie kierownika projektu, projektanta branży sanitarnej, projektanta branży elektrycznej
- skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdz.V ust. 1 pkt 1.3. SIWZ - ppkt 2) lit. a., lit. d. oraz
lit. e. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr6A do SIWZ;
c. wykazu osób – w zakresie architekta oraz projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej, skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie

16/02/2018
S33
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 11

Dz.U./S S33
16/02/2018
71934-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10 / 11

zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1.3 ppkt 2) lit. b. oraz lit. c.
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia niniejszego Wykazu osób (w zakresie inf. dot. potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postęp.) wyłącznie w sytuacji jeżeli Wykonawca nie złoży go wraz z ofertą w
celu oceny oferty kryteriach „Doświadczenie Architekta” i „Doświadczenie Projektanta branży konstrukcyjno–
budowlanej”, o których mowa w rozdz.XIV ust. 5 pkt. 5.2 i 5.3 SIWZ. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr6B
do SIWZ.
3. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów,
jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w SIWZ rozdz.V, VI i VII.
4. Szczegóły dotyczące kryteriów oceny ofert zawiera rozdz.XIV SIWZ.
5. Ofertę należy sporządzić w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz złożyć pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.
7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,aukcji
elektronicznej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-674
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza, odwołanie wnosi się do Prezesa Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-674
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2018
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