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

Katowice: Wykonanie i wdrożenie systemu kontroli dostępu, systemu
sygnalizacji włamania i napadu oraz rozbudowa infrastruktury systemu
indywidualnej ochrony zbiorów Piccolo. Numer postępowania: MŚZP
WW33351/15
Numer ogłoszenia: 287430  2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
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: 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 i wdrożenie systemu kontroli dostępu,
systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz rozbudowa infrastruktury systemu indywidualnej ochrony
zbiorów Piccolo. Numer postępowania: MŚZPWW33351/15.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został
podzielony na dwa zadania: Zadanie 1 Wykonanie i wdrożenie rozszerzenia systemu kontroli dostępu,
systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji przemysłowej wykonać: Instalacje CCTV 
Instalacje KD w drzwiach klatek ewakuacyjnych budynku Instalacja SSWiN w drzwiach klatek schodowych;
Zadanie 2 Rozbudowa infrastruktury systemu indywidualnej ochrony zbiorów PICCOLO, dla Muzeum
Śląskiego w Katowicach. Przedmiot zamówienia polega na instalacji odbiorników wraz z infrastrukturą
kablową i zasilaniem systemu indywidualnej ochrony zbiorów Piccolo. Szczegóły dotyczące przedmiotu
zamówienia (zad. 1 i 2) znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ zatytułowany: PFU. Termin realizacji umowy
(zadanie 1 i 2): Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=287430&rok=20151027

1/8

27.10.2015

bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=287430&rok=20151027

21.12.2015r. Pod pojęciem zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich
czynności związanych z realizacja przedmiotu umowy w sposób umożliwiający przejęcie go w użytkowanie
przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia
realizacji przedmiotu umowy. Miejsce realizacji (zadanie 1 i 2): siedziba Muzeum Śląskiego w Katowicach, ul.
T. Dobrowolskiego 1, Katowice. Termin gwarancji (zadanie 1 i 2): Zamawiający wymaga udzielenia minimum
2letniej (24 miesiące) gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin gwarancji rozpoczyna się z chwilą
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Termin gwarancji
stanowi kryterium oceny ofert, którego szczegółowy opis znajduje się w rozdziale X niniejszej SIWZ.
(dozorowej) w Muzeum Śląskim w Katowicach. W ramach robót należy.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.007, 45.30.00.000, 45.23.23.328, 31.60.00.002,
45.31.22.009, 35.12.17.005, 35.12.13.001.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2015.

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
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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
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 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.3.5) 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:
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,
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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)
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów opisanych w ust. 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym w terminie wskazanym w ust. 3. 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 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. 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 5 do SIWZ. 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. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty Zamawiający żąda,
aby dokumenty sporządzane w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniem na język polski
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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  Gwarancja  10
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 realizacje zamówienia, w takim przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do
dostosowania przedmiotu umowy i 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 §7 ust. 3 niniejszej umowy; 4) Strony maja 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 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) konieczności wykonania
zamówień dodatkowych; e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie
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przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; f) 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; g) 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; h) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego; i) konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badan, ekspertyz, analiz z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego; j) 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; k) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 5) Strony maja 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
PFU, 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, 6) Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku: a)
konieczności wykonania robót zamiennych; b) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów
uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP i innych; c) ograniczenia zakresu robót wynikającego z
wprowadzenia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego zmiany w dokumentacji
projektowej. 3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 4. Nie stanowi zmiany
umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych związanych z obsługą
administracyjnoorganizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiana osób oddelegowanych do
realizacji niniejszego zamówienia z zachowaniem wymogów w stosunku do tych osób określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zmiany danych adresowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=287430&rok=20151027
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Śląskie w
Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40205 Katowice (sekretariat III piętro budynek administracyjny).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2015
godzina 13:00, miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40205 Katowice
(sekretariat III piętro budynek administracyjny).
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 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: Wykonanie i wdrożenie rozszerzenia systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji
włamania i napadu oraz systemu telewizji przemysłowej (dozorowej) w Muzeum Śląskim w Katowicach.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach robót należy wykonać: 
Instalacje CCTV Instalacje KD w drzwiach klatek ewakuacyjnych budynku Instalacja SSWiN w
drzwiach klatek schodowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.007, 45.23.23.328, 45.30.00.000, 31.60.00.002,
45.31.53.001, 45.31.22.009, 35.12.13.001, 35.12.35.007, 35.12.31.003.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  90
2. Gwarancja  10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rozbudowa infrastruktury systemu indywidualnej ochrony zbiorów PICCOLO, dla
Muzeum Śląskiego w Katowicach.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na
instalacji odbiorników wraz z infrastrukturą kablową i zasilaniem systemu indywidualnej ochrony zbiorów
Piccolo..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.007, 45.23.23.328, 45.30.00.000, 31.60.00.002,
45.35.30.001, 35.12.17.005, 35.12.13.001.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  90
2. Gwarancja  10

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=287430&rok=20151027
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