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

Katowice: Rozbudowa i doposażenie istniejącego systemu instalacji
klimatyzacji w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w pomieszczeniach:
cafeteria  lunch bar na poziomie 0, monitoring na poziomie +1,
serwerownia na poziomie +2
Numer ogłoszenia: 73107  2015; data zamieszczenia: 20.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie , Al. Korfantego 3, 40005 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: Rozbudowa i doposażenie istniejącego systemu
instalacji klimatyzacji w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w pomieszczeniach: cafeteria  lunch bar na
poziomie 0, monitoring na poziomie +1, serwerownia na poziomie +2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
doposażenie i rozbudowa istniejącej instalacji klimatyzacji w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego Katowicach
przy ul. Dobrowolskiego 1w pomieszczeniach: cafeteria  lunch bar na poziomie 0, monitoring na poziomie +1,
serwerownia na poziomie +2. Poglądowe rzuty kondygnacji 0, +1, +2 oraz dachu, zamieszczone są w
załączniku do opisu przedmiotu zamówienia W zakres zamówienia wchodzi: 1) wykonanie projektu
budowlanowykonawczego instalacji klimatyzacji dla pomieszczenia cafeterialunch bar na poziomie 0,
monitoring na poziomie +1, serwerowni na poziomie +2, 2) dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń
klimatyzacyjnych w pomieszczeniu cafeteria  lunch bar na poziomie 0, 3) dostawa i montaż fabrycznie
nowego urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu monitoringu na poziomie +1, 4) wykonanie przełożenia
istniejącego klimatyzatora podstropowego oraz dostawa i montaż fabrycznie nowego klimatyzatora w
pomieszczeniu serwerowni na poziomie +2, 5) montaż przewodów chłodniczych, 6) montaż rurociągów
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odprowadzenia skroplin, 7) wykonanie okablowania i zasilania jednostek zewnętrznych od rozdzielnicy
znajdującej się w pomieszczeniu Maszynowni na dachu oraz jednostek wewnętrznych zlokalizowanych w
lunch barze od skrzynki elektrycznej znajdującej się na zapleczu. W zakres okablowania dochodzi również
dostawa skrzynek rozdzielczych. 8) wykonanie przejść przez ściany żelbetowe oraz ścian o odporności
ogniowej REI120 instalacji, 9) wykonanie konstrukcji wsporczych pod jednostki zewnętrzne, 10) regulacja
działania instalacji, zaprogramowanie klimatyzacji serwerowni do pracy redundantnej. 11) przeszkolenie
wyznaczonego personelu (min. 2 osoby) w zakresie obsługi. 12) przygotowanie pełnej dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej (w 2 egz.) i wersji elektronicznej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.003, 45.33.12.204, 45.31.00.003, 45.32.00.006,
45.33.23.006.
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: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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
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.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=73107&rok=20150520

2/6

20.05.2015

bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=73107&rok=20150520

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
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: Kierownik robót  posiadający 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 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, osobno do kierowania robotami oraz osobno do projektowania.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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.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

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:
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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:
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. 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; 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 §1 ust. 7 niniejszej umowy, 2. 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.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.muzeumslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Śląskie w
Katowicach, al. W. Korfantego 3, Katowice (40005).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2015
godzina 11:00, miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, al. W. Korfantego 3, Katowice (40005)  Sekretariat
piętro I..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: W nawiązaniu do Sekcji II.2) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający informuje,
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy.
Postępowanie realizowane jest w ramach projektu Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach,
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007
2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu..
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

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=73107&rok=20150520

6/6

