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Ogłoszenie nr 530672-N-2020 z dnia 2020-04-15 r.

Muzeum Śląskie: Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych:
tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem - w obiektach Muzeum Śląskiego
w Katowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7d0b8e27-9255-4148-a0be-6e2f941baeed

1/19

15.04.2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7d0b8e27-9255-4148-a0be-6e2f941baeed

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 00109412100000, ul. ul. Tadeusza
Dobrowolskiego 1 , 40-205 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 7799300-1, 32 2130866, e-mail
zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://muzeumslaskie.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.muzeumslaskie.pl/category/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7d0b8e27-9255-4148-a0be-6e2f941baeed

2/19

15.04.2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7d0b8e27-9255-4148-a0be-6e2f941baeed

Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy
zamieścić na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie, na stronie
dotyczącej niniejszego postępowania

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami złożyć w
siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice,
budynek administracyjny, poziom 0, Recepcja
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności
obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem
- w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach
Numer referencyjny: MŚ-ZP-WW-261-1/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej,
wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach
przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w
Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze
Wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Termin realizacji: 1) Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania podstawowego zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem pkt. 2)
poniżej. Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie miał co najmniej 3 dni od dnia zawarcia umowy na
przystąpienie do jej realizacji w celu wykonania pierwszego przeglądu kwartalnego w roku 2020. 2) Zamawiający
przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, co oznacza, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skorzystania z jednokrotnego wydłużenia okresu trwania umowy. Powyższe oznacza, że – w przypadku skorzystania
przez Zamawiającego z prawa opcji - Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do wykonywania przedmiotu
zamówienia także od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 3) Przedmiot zamówienia w ramach prawa opcji został
określony w OPZ oraz w Formularzu ofertowym w Tabeli kalkulacyjnej ceny oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 4)
Zamawiający przekaże zawiadomienie o realizacji prawa opcji, najpóźniej do dnia 21.12.2020 r. Zawiadomienie
zostanie przekazane na piśmie oraz podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego. 3. Miejsce
realizacji: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice. 4. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części (zakresu) zamówienia podwykonawcy. Podwykonawca nie może
powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego i
Wykonawcy. 2) Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części (zakresu) zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i o ile jest to wiadome, należy wskazać wykaz proponowanych
podwykonawców. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części (zakresu) zamówienia, którą
zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części (zakresu) zamówienia. 4)
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o
których mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp. 5. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7d0b8e27-9255-4148-a0be-6e2f941baeed
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Zamawiający nie wskazuje wymagań dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 7. Oferty równoważne.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający
wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę 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 dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w SIWZ
określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przedmiotu zamówienia należy odczytywać z
wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca może przedstawić ofertę równoważną, jednakże proponowane
rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub
je przewyższać. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienie takie należy odczytywać
z wyrazami „lub równoważne”. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wymagane jest przedstawienie określonego
oznakowania, Zamawiający akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia
równoważne wymagania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 75251110-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71317100-4
50711000-2
50413200-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6
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pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dalej „zamówień podobnych”. 1) Zakres zamówień
podobnych: a. zamówienia podobne będą stanowić nie więcej niż 15 500,00 PLN netto, b. przedmiot zamówień
podobnych:

będzie polegał na powtórzeniu wykonania wybranych przeglądów oraz usług, a także dostarczeniu

materiałów szczegółowo wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ, dalej „OPZ”), oraz
będzie obejmował czynności konieczne do wykonania w celu realizacji badania szczelności butli z gazem przez
UDT. Zamówienie planowane jest na rok 2021 i będzie polegało na demontażu zbiorników (butli IG71-080-300-55
ze środkiem gaśniczym Argonit) w ilości 53 szt. w celu wykonania badania szczelności butli przez UDT. W ramach
tego zamówienia Wykonawca realizujący zamówienie podstawowe będzie zobowiązany: • odłączyć od butli IG71080-300-55 w ilości 53 szt. aktywatory pneumatyczne IG71-119 PROLNERT; • uzbroić system tak aby był sprawny
i aby centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi pełniła nadal funkcję wykrywania i sygnalizacji pożaru po odłączeniu 53 szt. butli z 116 szt. butli wpiętych do systemu gaszenia gazem; • wpiąć butle IG71-080-300-55 w
ilości 53 szt. do wyzwalaczy i sprawdzić połączenia oraz konfigurację sygnałów - po otrzymaniu informacji od
Zamawiającego; • sporządzić wpis do Książki Przeglądów Okresowych - po przeprowadzeniu kontroli. 2) Warunki
udzielenia zamówień podobnych: Zamówienia podobne zostaną udzielone:
umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), w tym dotyczących warunków płatności;

na warunkach określonych we wzorze
jeżeli Wykonawca potwierdzi

spełnianie warunków udziału w postępowaniu ustanowionych jak w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz Wykonawca

zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, a strony w wyniku negocjacji uzgodnią wysokość
wynagrodzenia oraz termin wykonania takiego zamówienia;

zamówienie podobne zostanie udzielone bez

stosowania przepisów ustawy Pzp, zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
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Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które zostaną
skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia posiadającymi co najmniej: - ważne
świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku eksploatacji) w zakresie
obsługi, konserwacji, remontów, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1
kV; - wydane nie wcześniej niż na dzień 01.01.2012 r. uprawnienia (świadectwa lub certyfikaty lub zaświadczenia
lub autoryzacje) uprawniające do wykonywania konserwacji i naprawy systemu do których te osoby zostaną
skierowane lub (w przypadku braku uprawnień) minimum rocznego doświadczenia nabytego nie wcześniej niż
począwszy od dnia 01.01.2012 r., w wykonywaniu konserwacji i naprawy systemu do których te osoby zostaną
skierowane (dalej łącznie zwane „uprawnieniami”), tj.: a. osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania
konserwacji i napraw systemu wysokociśnieniowej mgły wodnej firmy Danfoss-Semco; b. osobę posiadającą
uprawnienia do wykonywania konserwacji i napraw systemu gaszenia gazem obojętnym firmy Fike. Uprawnienia
o których mowa powyżej mogą być wystawione przez producentów lub dystrybutorów systemu ppoż. lub inny
podmiot, który prowadzi działalność uprawniającą do weryfikacji i potwierdzania odpowiednich umiejętności,
poprzez wystawienie stosownych uprawnień do wykonywania konserwacji i naprawy danego systemu wykluczone jest powoływanie się na uprawnienia wydane przez Wykonawcę, niebędącego jednocześnie
producentem lub dystrybutorem danego systemu ppoż. Uprawnienia mają potwierdzać, że osoba legitymująca się
danym uprawnieniem posiada wiedzę i kompetencje odpowiadające umiejętnościom, jakie potwierdzają
uprawnienia wskazane wyżej dla danej osoby. Wykonawca, na każdą funkcję o których mowa w sekcji III.1.3) lit.
a i b. niniejszego ogłoszenia (rozdziale V ust. 1 pkt 3) lit. a. i b. SIWZ), wskaże osoby, które musi mieć dostępne
na etapie realizacji zamówienia, spełniające wskazane dla danej funkcji wymagania. Zamawiający dopuszcza
skierowanie do realizacji zamówienia jednej osoby posiadającej dwa ww. uprawnienia, o których mowa w sekcji
III.1.3) lit. a i b. niniejszego ogłoszenia (rozdziale V ust. 1 pkt 3) lit. a. i b. SIWZ) - Zamawiający dopuszcza
łączenie funkcji w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp
oraz SIWZ. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
spełnianie warunku, którego opis został zamieszczony w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (rozdziale V ust. 1
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pkt 3) SIWZ) Wykonawcy wykazują łącznie. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5
do SIWZ. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5
pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona
w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym
w Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). oraz wstępne
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potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie złożyć należy w oryginale,
na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 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, zamieszcza informację o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w sekcji III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia (rozdz. VII ust. 1
SIWZ, Załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w sekcji III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia (rozdz. VII ust. 1 SIWZ, Załącznik nr 4 do SIWZ). 4. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa sekcji III.4)
pkt 1 niniejszego ogłoszenia (rozdz. VII ust. 1 SIWZ, Załącznik nr 4 do SIWZ), 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.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp,
tj.: wykaz osób, w zakresie serwisu technicznego, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania - w celu
potwierdzenia spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w sekcji
III.1.3) niniejszego ogłoszenia (rozdziale V ust. 1 pkt 3) SIWZ. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia
niniejszego Wykazu osób wyłącznie w sytuacji jeżeli Wykonawca nie złoży go wraz z ofertą w celu oceny oferty
w kryterium „Doświadczenie personelu”, o którym mowa w rozdz. XIV ust. 5 pkt 3) SIWZ. Wzór dokumentu
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Informacje na temat posiadanych uprawnień do wykonywania konserwacji i
naprawy systemów, do których osoby zostaną skierowane, Wykonawca podaje wpisując: - określenie
systemu/urządzenia, którego uprawnienie dotyczy, - nazwę podmiotu wydającego uprawnienia oraz datę wydania.
W przypadku wykazywania przez Wykonawcę posiadania uprawnień poprzez minimalne roczne doświadczenie,
Wykonawca podaje: - określenie systemu/urządzenia, na którym wskazana osoba wykonywała konserwację i
naprawę, - miejsce w którym była wykonywana konserwacja i naprawa, - okres/data wykonywania konserwacji i
naprawy (od dnia DD-MM-RRRR do dnia DD-MM-RRRR), - opis posiadanego doświadczenia. Zamieszczone
informacje przez Wykonawcę mają potwierdzić spełnianie warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w
sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (rozdziale V ust. 1 pkt 3) SIWZ.
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III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w
niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 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 informacji z otwarcia ofert, na
stronie na której zamieszczono SIWZ. W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona jedna
oferta, obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp nie aktywuje się. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. Zamawiający wyklucza
Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty lub oferty
częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Forma dokumentów lub oświadczeń (innych niż dokument
wadialny, pełnomocnictwo oraz oferta): 1) Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w SIWZ rozdz. VII ust. 1 i
4 składane jest w oryginale: a. w formie pisemnej, lub b. w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. 2) Dokumenty lub oświadczenia inne niż oświadczenie o którym mowa w SIWZ
rozdz. VII ust. 1 i 4, składane są: a. w przypadku kiedy Wykonawca wybiera pisemną formę dokumentów lub
oświadczeń, należy je złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w
postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. b. w przypadku kiedy Wykonawca wybiera postać elektroniczną
dokumentów lub oświadczeń, należy je złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/y upoważnioną/e. Poświadczenia za zgodność z
oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 4. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ,
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zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 5. Ofertę stanowi: 1) wypełniony Formularz
ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający cenę oferty,
wraz z cenami jednostkowymi w Tabeli kalkulacyjnej ceny oferty, a także warunki realizacji zamówienia; 2)
wykaz osób w zakresie serwisu technicznego, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 3) SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania - w celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz prawidłowej oceny oferty w
kryterium „Doświadczenie personelu”, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 5 pkt 3) SIWZ. Wzór dokumentu
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) Oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ oraz jeżeli dotyczy to wraz z informacją o której mowa w rozdz. VII ust.
2 SIWZ oraz jeżeli dotyczy oświadczenia o których mowa w rozdz. VII ust. 4 SIWZ. 2) Zobowiązanie innych
podmiotów do oddania Zamawiającemu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z
postanowieniem w rozdz. V ust. 5 SIWZ - jeżeli dotyczy. 3) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli
Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna. 4) Pełnomocnictwo - jeżeli uprawnienie do podpisania
oferty, względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, nie wynika z
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo
Wykonawca składa: a. w formie pisemnej – w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisaną
własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
zgodnie z zapisem rozdz. XI ust. 7 SWIZ, lub b. w postaci elektronicznej – w oryginale opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie. Elektroniczne poświadczenie
zgodności notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie
umowa o współdziałaniu - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja,
spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy złożyć: a. w formie pisemnej – w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, lub b. w
postaci elektronicznej - w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii
poświadczonej notarialnie. Elektroniczne poświadczenie zgodności notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany – przed
upływem terminu składania ofert – wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych
00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
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. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Wadium
w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
o/Katowice, numer rachunku: 51 1050 1214 1000 0023 4893 4700, z dopiskiem na przelewie: „Wadium – numer
referencyjny: MŚ-ZP-WW-261-1/20” lub inne dane, które umożliwią w jednoznaczny sposób identyfikację
niniejszego postępowania. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym w rozdziale IX ust. 3. SIWZ, przed upływem
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający
dokonanie przelewu wadium został załączony wraz z ofertą. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie
gwarancji lub poręczenia, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji lub poręczenia:
1) w formie pisemnej – zaleca się aby oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w
ofercie, lub 2) w postaci elektronicznej – wymaga się aby dokument był podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji lub poręczenia. 7. W treści gwarancji lub poręczenia,
muszą znajdować się następujące informacje: 1) numer referencyjny niniejszego postępowania: MŚ-ZP-WW261-1/20, lub inne dane, które umożliwią w jednoznaczny sposób identyfikację niniejszego postępowania, 2)
kwota wadium, 3) okres ważności dokumentu, tj. na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania
ofert, 4) nazwa Zamawiającego, 5) nazwa wnoszącego wadium – Wykonawcy, 6) treść oświadczenia gwaranta z
którego jednoznacznie wynika, iż gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo, nieodwołalne i na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.
46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9. Oferta Wykonawcy, który nie
wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie
termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy
będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie
połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie
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Cena

60,00

Czas reakcji serwisu technicznego 20,00
Doświadczenie personelu

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia
negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie
oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Zmiany w Umowie 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy - zgodnie z art.
144 ust. 1 ustawy Pzp, za zgodą obu Stron. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w przypadku wystąpienia,
co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia: 1) ewentualna zmiana podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców, co
najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji) i spełnienia warunków zawartych w niniejszej Umowie przez
osoby delegowane do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawców do
wykonywania zamówienia. Postanowienia § 6 ust. 4 Umowy stosuje się; 2) zmiana sposobu realizacji zamówienia z
samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż
podwykonawcy będą spełniać wymogi określone w niniejszej Umowie, niezbędne, do realizacji danej części
zamówienia oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy; 3) zmian przepisów powszechnie
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obowiązujących mających wpływ na realizację Umowy - w takim przypadku zmiany Umowy zostaną ograniczone
do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu Umowy i dokumentacji do stanu zgodnego z przepisami; 4)
konieczności zmiany terminów realizacji lub zakresu zamówienia lub sposobu wykonania umowy lub wymagań
odnośnie doświadczenia o którym mowa w rozdziale XIV ust. 5 pkt 3) SIWZ do osób realizujących przedmiot
umowy w przypadku okoliczności po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z wystąpieniem COVID19, a które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie niniejszej umowy, stosownie do art. 15r ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374).
Warunkiem dokonania zmian, jest przedłożenie przez jedną ze Stron niniejszej Umowy drugiej Stronie wniosku o
dokonanie zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem lub stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność
dokonania tej zmiany. 3. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)
czy zmiany danych adresowych, zmiana osób. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą zostać wprowadzone
wyłącznie w drodze aneksu sporządzonego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. II. Zmiany w Umowie waloryzacja 1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących
warunkach: 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 1) Umowy, Wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca
będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a
wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na
kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń
pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności
wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 2) Umowy, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie
publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie
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kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o
których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2) Umowy, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o
których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2) Umowy. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 3)
Umowy, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w
związku ze zmianą zasad, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3) Umowy. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w §
12 ust. 1 pkt 1) Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu
Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2) Umowy
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 7. W przypadku zmiany, o
której mowa w § 12 ust. 1 pkt 3) Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na
rzecz Zamawiającego. 8. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w § 12 ust. 2-4 Umowy,
wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 9. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie
płatności realizowanych po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa § 12 w ust. 1 Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-23, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7d0b8e27-9255-4148-a0be-6e2f941baeed
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Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu środek komunikacji: platformę zakupową, której operatorem
jest Open Nexus Sp. z o.o., zwana dalej „Platformą”, adres: https://platformazakupowa.pl/. Korzystanie przez
Wykonawcę z Platformy jest bezpłatne. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
Wykonawca może także przekazać za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się
na stronie niniejszego postępowania. Niniejsze postępowanie jest dostępne na profilu nabywcy Zamawiającego pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings w zakładce „Postępowania”. Z listy
postępowań należy wybrać przedmiotowe postępowanie. Uwaga. Moduł „Wyślij wiadomość” nie służy do składania
oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą. Ofertę należy złożyć zgodnie z postanowieniami w rozdz. XI
SIWZ. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pisemnie lub drogą
elektroniczną. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 1a ustawy Pzp. Wszelkie komunikaty
Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ
(https://bip.muzeumslaskie.pl/category/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/. 3. Każdy Wykonawca
może złożyć tylko jedną ofertę, w tym również podmioty występujące wspólnie. Złożenie więcej niż jednej liczby
ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 4. Ofertę należy złożyć pod
rygorem nieważności: 1) w formie pisemnej, opatrzoną własnoręcznym podpisem, zgodnie z rozdz. XI ust. 7 SIWZ,
ALBO 2) w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z rozdz. XI ust. 7
SIWZ za pośrednictwem Platformy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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