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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.html

Katowice: Roboty budowlane obejmujące wykonanie: malowania ścian,
kafelkowania ścian, okładzin ze stali oraz miejscowych napraw i lakierowania
posadzki PANDOMO w budynkach Muzeum Śląskiego zlokalizowanych przy
ulicy T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach. Numer postępowania: MŚZPEG
33315/16
Numer ogłoszenia: 87779  2016; data zamieszczenia: 15.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie , ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40205 Katowice, woj. śląskie, tel. 032
25856613; 3503672, faks 032 2599804.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://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: Roboty budowlane obejmujące wykonanie: malowania
ścian, kafelkowania ścian, okładzin ze stali oraz miejscowych napraw i lakierowania posadzki PANDOMO w
budynkach Muzeum Śląskiego zlokalizowanych przy ulicy T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach. Numer postępowania:
MŚZPEG33315/16.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane obejmujące wykonanie:
malowania ścian, kafelkowania ścian, okładzin ze stali oraz miejscowych napraw i lakierowania posadzki PANDOMO
w budynkach Muzeum Śląskiego zlokalizowanych przy ulicy T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach. Numer
postępowania MŚZPEG33315/16. Przedmiot zamówienia jest podzielny, Zamawiający przedmiot zamówienia
podzielił na dwie części:  Część I obejmować będzie wykonanie: malowania ścian, kafelkowania ścian, okładzin ze
stali,  Część II obejmować będzie wykonanie miejscowych napraw i lakierowania posadzki PANDOMO. Wykonawca
może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie jedną część przedmiotu zamówienia lub na obie części
przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ) zawiera załącznik do
niniejszej SIWZ oznaczony: Załącznik Nr 2  Opis przedmiotu zamówienia Część I i Część II. Ponadto Wykonawca
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87779&rok=20160615

1/6

15.06.2016

bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87779&rok=20160615

zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ. Termin wykonania umowy: Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych będących
przedmiotem niniejszego postępowania w terminie: 1) do trzech miesięcy licząc od daty zawarcia umowy  Część I
przedmiotu zamówienia, 2) do 30 listopada 2016 r.  Część II przedmiotu zamówienia..
II.1.5)
V 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.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.008, 45.43.12.009, 45.42.11.603.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie żąda
wnoszenia 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 ustala warunku w tym zakresie poprzez sporządzenie opisu dokonywania oceny jego
spełnienia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie wykonał w sposób należyty: w odniesieniu do Części
I przedmiotu zamówienia  co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na malowaniu ścian farbą
lateksową o powierzchni ścian co najmniej 4.000,00 m2, roboty wykonywane były w czynnych obiektach i
zorganizowane w taki sposób, że nie powodowały utrudnień w funkcjonowaniu obiektu; w odniesieniu do
Części II przedmiotu zamówienia  przedmiot zamówienia objęty Częścią II może realizować jedynie
autoryzowany wykonawca posadzek w systemie ARDEX , który wykaże, że wykonał co najmniej jedną
robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub naprawianiu uszkodzonych posadzek i ich lakierowaniu o
powierzchni co najmniej 2.500,00 m2, roboty wykonywane były w czynnych obiektach i zorganizowane w
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taki sposób, że nie powodowały utrudnień w funkcjonowaniu obiektu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustala warunku w tym zakresie poprzez sporządzenie opisu dokonywania oceny jego
spełnienia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustala warunku w tym zakresie poprzez sporządzenie opisu dokonywania oceny jego
spełnienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustala warunku w tym zakresie poprzez sporządzenie opisu dokonywania oceny jego
spełnienia
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:
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
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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.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcja, spółki cywilne) dokumenty
wymienione w rozdziale IV ust. 2 i/lub ust. 3 oraz ust. 5 SIWZ należy załączyć odpowiednio dla każdego z tych
Wykonawców. Wykaz dokumentów potwierdzających, że wykonawca dokonał obliczenia ceny oferty w sposób
zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 1) Wypełniony formularz/e obliczenia ceny oferty
zgodny/e z wzorem/wzorami załączonym/załączonymi do SIWZ Załącznik Nr 4.1., Załącznik Nr 4.2. (odpowiedni do
Części przedmiotu zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę). Wypełniony formularz obliczenia ceny oferty
(kosztorys ofertowy) stanowi integralną część oferty. 2) W celu dokonania oceny ofert w kryterium gwarancja jakości
w odniesieniu do każdej części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie złożyć w ofercie
oświadczenie, w którym określi długość okresu gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty budowlane.
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzane w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia  wymagane, jeżeli w celu wykazania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi w
trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie, o którym mowa
powyżej. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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 niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu
przez obie Strony. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji: 1) zmian urzędowej stawki
podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania umowy, dla faktur wystawionych po zmianie stawki
podatku, podatek VAT będzie obliczony w obowiązującej stawce na dzień wystawienia faktury; 2) zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, w takim
przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu umowy i
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dokumentacji do stanu zgodnego z prawem; 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 §15 ust. 3 niniejszej umowy; 4)
Strony maja prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, 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 robót, w szczególności
będące następstwem nieterminowego przekazania terenu realizacji robót, braku dostępu do terenu realizacji robót; c)
gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu
Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz inne sytuacje, które wstrzymują lub opóźniają realizacje
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 robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; g) wstrzymania robót
lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; h) konieczność wykonania
dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; i) wystąpienia siły
wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych
od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości
zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym, ani Zamawiający, ani Wykonawca
nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać; j) nieterminowego przekazania terenu budowy przez
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 5) Zmiany formy płatności za realizację zamówienia w
przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących
po stronie Zamawiającego. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Śląskim w Katowicach, ul.
T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 3, Sekretariat..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2016 godzina
14:15, miejsce: Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 3,
Sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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
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udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I  INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane  remontowe
obejmować będą: a). malowanie ścian w pomieszczeniach b). kładzenie glazury poziomo o wymiarach 46,5
47,5 mm x 197199 mm o grubości 6 mm biała półmat (kolor RAl do uzgodnienia po wizji lokalnej) c). wykonanie
narożników wnęk wejść do wind (windy o wymiarach 2,09 m x 0,9 m) z blachy nierdzewnej szczotkowanej typu
INOXS o grubości 2,5 mm i szerokości 100 x100 mm, w pomieszczeniach i ilościach wyszczególnionych w
Załączniku Nr 4.1. do SIWZ, w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.008, 45.43.12.009, 45.42.11.603.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  98
2. Gwarancja jakości  2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane  remontowe
obejmować będą naprawę posadzki cementowopolimerowej wykonanej w systemie ARDEX Pandomo K1
zabezpieczonej przez pomalowanie lakierem poliuretanowym STO StoPur WV 200 w kolorze RAL 7044 i
wypolerowanie..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.304.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  95
2. Gwarancja jakości udzielona na wykonane naprawy posadzki PANDOMO  2
3. Gwarancja jakości udzielona na wykonane lakierowanie posadzki PANDOMO  3

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87779&rok=20160615
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