Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.mueumslaskie.pl

Katowice: Wykonanie prac aranżacyjno-budowlanych w zakresie wystaw stałych w
nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Numer ogłoszenia: 19509 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015
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: Wykonanie prac aranżacyjnobudowlanych w zakresie wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w
Katowicach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot
zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac aranżacyjnych, budowlanych i
instalacyjnych, a także dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania tych prac, a
związanej z realizacją 5 wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach
na powierzchni ok. 3 200 m2. W zakres prac wchodzi: 1) Budowa wystawy stałej Centrum
Scenografii Polskiej o powierzchni ok. 752 m2. która obejmuje między innymi: a) wykonanie
projektów warsztatowych w oparciu o materiały zamieszczone w załączniku nr 2, b)
wykonanie ekspozytorów w konstrukcji stalowej lub drewnianej i montaż ekspozytorów w
przestrzeni ekspozycyjnej, c) zaprojektowanie i wykonanie wyposażenia ekspozytorów,
między innymi w zasilanie elektryczne, sterowanie oświetleniem, oświetlenie, zasilanie
teleinformatyczne, systemy zawiesi łącznie z szybami; d) wykonanie i dostawa gablot na
wystawie Centrum Scenografii Polskiej dla ekspozytorów: AW.03.01, AW.03.04, AW.04.02,
AW.04.05, AW.04.06, AW.05.03, AW.05.04, AW.05.05, AW.06.05, AW.06.06, AW.06.01,
AW.05.06, Do prezentacji zbiorów w ekspozytorach zaprojektowane zostały między innymi
siatki ogrodzeniowe plecione lub zgrzewane oraz linki stalowe, na których zamocowane będą
szyby z zabudowanymi pracami. Szyby nie stanowią przedmiotu zamówienia. Wszystkie

zbiory dostarczone będą przez Zamawiającego. Wymiary ekspozytorów (przykładowe)
wysokość/długość/szerokość (w cm): 272/200/80, 80/200/80, 56/208/80, 272/200/100,
340/400/200. Jeden z zespołów ekspozytorów dodatkowo jest oświetlany lampami
zamontowanymi na podwieszonej do stropu konstrukcji stalowej. Konstrukcja ta oraz
oświetlenie zaprojektowane na tej konstrukcji wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie instalacji zasilającej i sterującej
oświetleniem ekspozytorów i gablot oraz samo oświetlenie ekspozytorów. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, w skład którego wchodzą
opracowania: a) Projekt wystawy stałej centrum scenografii polskiej, WWAA, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, b) Aneks do Opisu przedmiotu zamówienia, c) Projekt uzupełniający do
projektu wystawy stałej Centrum Scenografii Polskiej, Adventure, ul. Kochanowskiego 16,
40-035 Katowice, d) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia (ST-00). 2)
Zaprojektowanie i budowa 4 Wystaw Stałych o łącznej powierzchni ok. 2458 m2, na które
składają się wystawy: a) Galeria Malarstwa Polskiego od 1800 do 1945 roku o powierzchni
ok. 475 m2, b) Sztuka Polska po 1945 roku o powierzchni ok. 1265 m2 , c) Galeria Sztuki
Nieprofesjonalnej o powierzchni ok. 505 m2, d) Sztuka Sakralna o powierzchni ok. 213m2. 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: a) wykonanie dokumentacji projektowej
(wykonawczej/warsztatowej), b) przebudowa/demontaż istniejących ścian wystawienniczych,
c) budowa nowych systemowych ścian wystawienniczych, d) wyposażenie ścian w obudowy
szklane, e) wykonanie i zabudowanie ram klimatycznych, f) wykonanie i zabudowanie gablot
muzealnych łącznie z przylegającymi ścianami ekspozycyjnymi, g) wykonanie siedzisk,
postumentów i innych obiektów scenograficznych, h) rozbudowa infrastruktury elektrycznej,
oświetleniowej i teleinformatycznej, i) dostawa i montaż urządzeń multimedialnych, j)
dostawa i instalacja niezbędnego oprogramowania, k) instalacja i uruchomienie
scentralizowanego systemu sterowania urządzeniami (System Zarządzania Ekspozycją), l)
szkolenie obsługi (minimum 10 osób). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ, w skład którego wchodzą opracowania: a) Program funkcjonalno
użytkowy autorstwa: AdVenture Sławomir Mazan, Jarema Szandar Spółka Jawna z siedzibą
przy ul. Kochanowskiego 16/12, 40-035 Katowice wraz z załącznikami. b) Szczegółowe
warunki realizacji zamówienia (ST-00). Nie wchodzi w zakres zamówienia (dot. 1.1 i 1.2): a)
dostawa i montaż oświetlenia i urządzeń zabudowywanych na suficie przestrzeni
wystawienniczych, b) wykonanie i dostawa manekinów pełnopostaciowych
zaprojektowanych na wystawie Centrum Scenografii Polskiej, c) na wystawie Centrum
Scenografii Polskiej - wykonanie i dostawa makiet interaktywnych (przeznaczonych do
składania przez zwiedzających) i nieinteraktywnych, zlokalizowanych w ekspozytorach
AW.01.00.16, AW.01.00.01, AW.01.00.15, AW.01.00.02, AW.01.00.14, AW.01.00.03,
AW.01.00.04, AW.01.00.05, AW.01.00.07, AW.01.00.06. d) na wystawie Centrum
Scenografii Polskiej - wykonanie i dostawa makiet lokalizacji. 4. Miejsce realizacji: nowa
siedziba Muzeum Śląskiego w Katowicach, ul. Dobrowolskiego 1, Katowice. 5. Termin
gwarancji: minimum 5 lat, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, którego
szczegółowy opis znajduje się w rozdziale X niniejszej SIWZ. 6. Kierownik projektu:
Zamawiający wymaga wskazania w formularzu oferty Kierownika projektu, jako osobę
upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy podczas realizacji przedmiotowej umowy,
w tym w szczególności podpisywania wszelkich wymienionych w umowie dokumentów. 7.
Podwykonawcy: Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku korzystania
z podwykonawców, w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku, kiedy
Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 8. Jeżeli

Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest wskazać nazwy tych podwykonawców
(zgodnie z treścią wzoru formularza oferty). 9. Wymagania dotyczące umowy o
podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11) ustawy Pzp zostały określone we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 10. Oferty równoważne. Zamawiający
dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający
wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem
przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji
określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia
należy odczytywać z wyrazami lub równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w
przypadkach przywołanych w Specyfikacji - norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ww. ustawy, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.13-3, 45.21.23.11-9, 45.45.00.00-6,
45.44.00.00-3, 45.31.60.00-5, 45.43.00.00-0, 45.31.00.00-3, 39.13.30.00-3, 39.15.41.00-7,
39.15.40.00-6, 79.93.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.05.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie
wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100); 2.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu, na
rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 51
1050 1214 1000 0023 4893 4700; 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie pieniężne); 3) w gwarancjach
bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) w poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn.
zm.). 3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego
Zamawiającego - Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do
upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. 4. Wymagania dotyczące wadium
wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1) nie budzące wątpliwości, zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi /wierzycielowi (Zamawiającemu)
należności, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 2)
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na
pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego), 3) gwarancja/poręczenie winny
spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z
gwarancji lub poręczenia. 5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi
obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 Specyfikacji.
6. W przypadku, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 6 Specyfikacji, Wykonawca
zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca
dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo
na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 7. W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca się, aby Wykonawca
dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu. 8. W przypadku wniesienia wadium w
pozostałych formach (gwarancje, poręczenia) oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium Wykonawca winien dołączyć do oferty. 9.Zamawiający dokona zwrotu
wadium Wykonawcom zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 1)
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) którego
oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. UWAGA:
Gwarant/poręczyciel nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczenia na rzecz
Zamawiającego od zachowania jakichkolwiek innych rygorów poza złożeniem przez
Zamawiającego gwarantowi pisemnego oświadczenia, w którym zawarte jest żądanie
wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej na mocy udzielonej gwarancji (np. rygorem
powodującym wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy typu: w celu identyfikacji
żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek
beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; kwota gwarancji ulega
zmniejszeniu w miarę upływu terminu jej ważności; gwarant jest zwolniony z realizacji
gwarancji na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji,
rewolucji, wewnętrznych zamieszek, aktów terroru, sabotażu, działania energii jądrowej, itp.).
III.2) ZALICZKI
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
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu
sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt
1) SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert - a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał w sposób
należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co
najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na: robotach budowlanoaranżacyjnych powierzchni wystawienniczej wystaw stałych*, o powierzchni
co najmniej 3.000,00 m2 (słownie: trzy tysiące metrów kwadratowych) z
dostawą gablot i ekspozytorów, zrealizowanej w muzeum** w ramach jednego
zamierzenia inwestycyjnego. * Jako wystawę/ekspozycję stałą należy
rozumieć wystawę/ekspozycję o założonym przez
Wystawiającego/Zleceniodawcę okresie eksploatacji nie krótszym niż 1 rok.
** Przez muzeum należy rozumieć muzeum, które posiada statut lub regulamin
uzgodniony z ministrem właściwym ds. kultury; w przypadku muzeów spoza
granic Rzeczypospolitej Polskiej, przez muzeum należy rozumieć muzeum
spełniające definicję ustawową w danym kraju. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie
spełnia na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt
1) oraz 3) SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu
sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt
1) SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: a) co
najmniej jedną osobę posiadającą ważne uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi wymagane ustawą z dnia 7
lipca 1994 roku - Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie

•

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń; b) co najmniej jedną osobę posiadającą ważne uprawnienia
budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi wymagane
ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez
ograniczeń. UWAGA: Wykonawca winien wykazać się osobami
posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z
dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 24.09.2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014
poz. 1278 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi
wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym
stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
Zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane - osoby, które przed dniem
wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe
oznacza, iż w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających
uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy,
aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane
poza terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały
odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów ustawy ww.
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2008 r., nr 63, poz. 394) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.) Wymieniony w rozdz. III
ust. 1 pkt 3) lit. a) oraz b) SIWZ skład osobowy zespołu Wykonawcy należy
traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości
personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu
zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów, o których
mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1), 3) oraz 4) SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu
sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt
1) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
•

•

•

wykaz robót budowlanych 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,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 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 do 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;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, 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;

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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo - wymagane jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (z wyłączeniem
prokurenta), nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym. W razie wątpliwości
co do ważności lub zakresu posiadanego pełnomocnictwa Zamawiający zastrzega sobie
prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez Wykonawcę.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•
•

1 - Cena - 90
2 - Termin gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i pod rygorem
nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
wyłącznie w następujących sytuacjach: 1) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w
okresie obowiązywania umowy, przy czym nie dopuszcza się zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy; 2) zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia; 3) ewentualnej
zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na
realizację z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu zamówienia powierzonego
podwykonawcom a także zmiany podwykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 3
umowy, 4) Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia prac o okres trwania
przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia prac, w
następujących sytuacjach: a) konieczności wydłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli
konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; b) jeżeli
przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia prac, w

szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania Terenu realizacji prac, braku
dostępu do terenu realizacji prac, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu
zakończenia prac, c) gdy wystąpi konieczność wykonania prac zamiennych lub innych prac
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej
oraz inne sytuacje, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy
przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z
powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g)
wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. 5) Strony mają prawo do zmiany Umowy w zakresie Materiałów,
parametrów technicznych, technologii wykonania prac, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek
części prac, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań
technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji prac wynikających z
wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo, c)
wystąpienia warunków Terenu realizacji prac odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, d) konieczności
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) zmiany wynikające z
uwarunkowań użytkowych, estetycznych lub względów bezpieczeństwa, f) wystąpienia
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia
Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.mueumslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum
Śląskie w Katowicach, al. W. Korfantego 3, piętro I, Sekretariat..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, al. W. Korfantego
3, piętro I, Sekretariat.
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: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie
udostępniona Wykonawcy,na jego wniosek przesłany faxem (na numer 32 779 93 67) bądź w
formie pisemnej na adres Zamawiającego wskazany w Sekcji IV.4.4)niniejszego ogłoszenia.
SIWZ zostanie przesłana na adres Wykonawcy wskazany we wniosku. Do wniosku należy
dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za udostępnienie SIWZ w kwocie 615,00 zł brutto.
Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A.
o/Katowice 31 1050 12141000 0007 0000 7131..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

