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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404127-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Sprzęt wystawowy
2016/S 222-404127
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1
Katowice
40-205
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Kamińska-Bania
Tel.: +48 327799370
E-mail: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeumslaskie.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 3 piętro, Sekretariat
Katowice
40-205
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Kamińska-Bania
Tel.: +48 327799370
E-mail: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeumslaskie.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie wystawy stałej w rewitalizowanym budynku dawnej Stolarni na terenie Muzeum Śląskiego w
Katowicach.
Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-27/16

II.1.2)

Główny kod CPV
39154000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie na
jej podstawie wystawy stałej w rewitalizowanym budynku dawnej stolarni na terenie Muzeum Śląskiego w
Katowicach (dalej: Wystawa), tj. wykonanie dostaw, usług, prac montażowych i instalacyjnych, uruchomienia
wystawy oraz ewentualnych robót budowlanych, związanych z aranżacją przestrzeni wystawienniczej w
budynku stolarni. Podstawą do prac projektowych i realizacyjnych będą dokumenty: Załącznik nr 2 do SIWZ –
Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) w tym Szczegółowa koncepcja wystawy Na tropie Tomka autorstwa
pracowni Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch (dalej: Koncepcja) stanowiąca Załącznik nr 2A do OPZ. Ponadto
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi
Załącznik nr 3 do SIWZ (dalej Wzór umowy).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000
32321300
32321200
48500000
39150000
79956000
72212520
31700000
31500000
79930000
71240000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Śląskiego w Katowicach ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Zamówienie będzie realizowane w budynku byłej stolarni na powierzchni ok. 253 m² (MS-18; obiekt
wolnostojący, zlokalizowany na fragmencie działki o numerze 106/86) na terenie Muzeum Śląskiego w
Katowicach (zajmującego przestrzeń byłej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice), przy ul. Tadeusza
Dobrowolskiego 1. Celem jest wykonanie edukacyjnej wystawy stałej w przestrzeni ekspozycyjnej pierwszego
piętra tego budynku zgodnie z przepisami polskimi, przy współpracy i konsultacjach z Zamawiającym oraz
autorami Koncepcji. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu
projektowego i wykonawczego, w tym również koordynację innych uczestników procesu (ewentualnych
podwykonawców). Jednocześnie Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą
trwały prace generalnego wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji budynku stolarni obejmujące
w szczególności: prace wykończeniowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji elektrycznych
i teletechnicznych wraz z osprzętem, montaż rolet, prace malarskie, częściowy montaż podłóg, montaż
windy. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej koordynacji czynności związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia z generalnym wykonawcą robót rewitalizacyjnych. 2. Zamawiający
wymaga udzielenia minimum 4-letniej gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin gwarancji rozpoczyna się
z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Termin
gwarancji stanowi kryterium oceny ofert o którym mowa w rozdz. XIV pkt 5.2. SIWZ. 3. Oferty równoważne.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający
wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, który 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.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego. 4. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców zgodnie z zapisem rozdz. XI pkt 4 SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w
ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje
zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy o których mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2)
ustawy Pzp.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 16
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu stabilizacji wystawy / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu dostawy materiałów ulotnych i eksploatacyjnych do wystawy / Waga:
4
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/04/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 21/2014/PL08/MF EOG.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie dot. projektu Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym
terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w
Katowicach w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, środków MKiDN oraz Woj. Śl.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i
4 ustawy Pzp.
3. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
a) do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ Oświadczenie złożyć należy w oryginale, na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
b) 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 składa także oświadczenia w formie JEDZ dotyczące tych podmiotów
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie na formularzu JEDZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
d) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
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innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – w sytuacji kiedy Zamawiający nie będzie posiadał tego
dokumentu lub nie będzie mógł go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – na zasadach określonych w z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania, każde o wartości min. 900 000 PLN brutto
i polegające na wykonaniu wystawy w skład której wchodziły min. następujące elementy: stanowiska
interaktywne, nagłośnienie, zabudowy o charakterze scenograficznym, oświetlenie ekspozycyjne, treści
multimedialne (np. animacje, filmy, słuchowiska).
Poprzez „zadania wykonane” Zamawiający rozumie wykonanie każdej z wystaw w minimum w/w zakresie,
zatwierdzonego końcowym protokołem odbioru. Poprzez „wykonanie wystawy” Zamawiający rozumie dostawę
wraz montażem elementów wystawy oraz wykonanie wszystkich usług i ewentualnych robót budowlanych
niezbędnych celem jej uruchomienia. W przypadku wykonania zamówień w szerszym zakresie niż wyżej
wskazany, należy podać w „Wykazie dostaw” (o którym mowa w rozdz. VII pkt 5.9 SIWZ) wyłącznie wartość
brutto odpowiadającą ww. zakresowi zamówień – w szczególności jeżeli przedmiotem zamówienia było
zaprojektowanie koncepcji wystawy i jej wykonanie, Wykonawca wskazuje jedynie wartość wykonania wystawy
b) dysponuje następującym osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszego
zamówienia:
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1)Kierownik projektu posiadający doświadczenie w zarządzaniu realizacją min. 2 wystaw (np. jako kierownik
projektu, koordynator, osoba kierująca zespołem), każdej o wartości co najmniej 700 000 PLN brutto i
obejmującej min. następujące elementy: stanowiska interaktywne, nagłośnienie, zabudowy o charakterze
scenograficznym, oświetlenie ekspozycyjne, treści multimedialne (np. animacje, filmy, słuchowiska);
2)Spec. ds. scenografii posiadający doświadczenie z zakresu projektowania i nadzoru nad wykonywaniem
scenografii na potrzebę realizacji co najmniej 2 wystaw o charakterze interaktywnym, o powierzchni każdej z
wystaw co najmniej 200 m²;
3)Spec. ds. stanowisk interaktywnych i multimediów, posiadający doświadczenie z zakresu projektowania
i nadzoru nad wykonywaniem stanowisk interaktywnych i multimediów na potrzebę realizacji co najmniej 2
wystaw, o powierzchni każdej wystawy co najmniej 200 m²;
4)Spec. ds. opracowania i redakcji tekstów dla dzieci i młodzieży – posiadający doświadczenie jako autor
lub redaktor co najmniej 2 książek, albumów, tekstów na wystawę lub innych literackich form edukacyjnopopularyzatorskich dla dzieci i młodzieży (za wyjątkiem ulotek promocyjnych);
5)Spec. ds. rozwiązań projektowych dla dzieci – posiadający doświadczenie z zakresu projektowania i nadzoru
nad wykonaniem co najmniej 2 przestrzeni dedykowanych i dopuszczonych do użytkowania przez dzieci w
wieku od czterech lat lub młodsze (np. placów zabaw, bawialni, wystaw edukacyjnych, przestrzeni dla dzieci w
ramach wystaw stałych, placówek opiekuńczych lub oświatowych) lub doświadczenie z zakresu projektowania
przedmiotów dedykowanych i dopuszczonych do użytkowania przez dzieci w wieku od czterech lat lub młodsze
(takich jak zabawki, makiety, meble).
2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp.
3.Szczegóły dot. warunków udziału w postępowaniu zawiera rozdz. V SIWZ.
3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie
krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: a) Wykazu dostaw,
wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały należycie wykonane – w celu potwierdzenia spełniania
warunku o którym mowa w pkt. 1. lit a) powyżej; b) Wykazu osób – w celu potwierdzenia spełniania warunku o
którym mowa w pkt 1 lit. b) powyżej. Szczegóły dot. Wykazu dostaw oraz Wykazu osób zawiera rozdz. VII pkt
5.7 i 5.8 SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg warunków
podanych we wzorze umowy załączonym do SIWZ i stanowiącym jej integralną część (Załącznik nr 3)
oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień Umowy – zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, za zgodą obu Stron. Charakter i zakres dot.
okoliczności których zmiany mogą dotyczyć, z uwzględnieniem podawanych warunków wprowadzenia danej
zmiany zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/12/2016
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2016
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, sala edukacyjna B (p-3. 1.21.) poziom -3, budynek
główny.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie Komisji przetargowej powołanej do przygotowania oraz przeprowadzenia niniejszego
postępowania.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany – przed upływem
terminu składania ofert – wnieść wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone zostały w SIWZ rozdz. IX.
2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III, szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu,
podstaw wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia
zostały określone w SIWZ rozdz. V, VI i VII.
3. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ, zawierający cenę oferty, a także warunki realizacji zamówienia. Wraz z ofertą Wykonawca jest
zobowiązany złożyć:
a) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
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o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej o której mowa w rozdziale V pkt 1.3. lit. b) SIWZ oraz oceny oferty w kryterium
„Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” o którym mowa w rozdz. XIV pkt 5.5. SIWZ.
Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
b) Oświadczenia złożone na formularzach JEDZ, o których mowa w rozdz. VII pkt. 1-2 oraz pkt. 4 SIWZ.
c) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Zamawiającemu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia, zgodnie z zapisami rozdz. V pkt 6 SIWZ(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).
d) 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 do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo
Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
e) jeżeli dotyczy: 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 oraz
dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie)
lub umowę – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Oferta musi być
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
aukcji elektronicznej, udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-674
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
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ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza, odwołanie wnosi się do Prezesa Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-674
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2016
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