
Katowice: Przebudowa hali laboratoryjnej nr 4 na potrzeby laboratorium Przeróbki 
Kopalin i Odpadów na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach 
Numer ogłoszenia: 406194 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Instytut Górnictwa , pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice, 
woj. śląskie, tel. 032 2581631-9, faks 0322596533. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.katowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa hali laboratoryjnej 
nr 4 na potrzeby laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów na terenie Głównego Instytutu 
Górnictwa w Katowicach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowy 
zakres przedmiotu zamówienia obejmuje modernizację i przebudowę pomieszczeń Hali nr 4 
na terenie Głównego Instytutu Górnictwa na potrzeby laboratorium Przeróbki Kopalin i 
Odpadów. Szczegółowy opis podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia zawarty jest w 
dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, 
szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót 
oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonych w rozumieniu 
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r., nr 202, poz. 2072 ze zmianami) - opracowanych przez jednostkę projektową 
BAUREN Renke Piotr, 44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 12. Powyższe materiały projektowe 
są załączone do niniejszej specyfikacji i stanowią jej integralną część. Na zakresy robót objęte 
zamówieniem wydana została decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca 
pozwolenia na budowę- Decyzja 196/13 z dnia 22.02.2013 r. znak B-III-6740.97.2013 MK.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego. 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.26.10.00-4, 
45.25.00.00-4, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 
45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.21.46.10-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
miesiącach: 7. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wpłata wadium. 1.1. Wysokość wadium ustala się na 
kwotę 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych). 1.2. Wadium może być wnoszone w 
jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach 
ubezpieczeniowych; e) 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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 
227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca 
się przelewem na rachunek bankowy Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w BRE 
Bank S.A nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001. Środki muszą być na koncie do dnia 
30.10.2013 r. do godz. 12:00. 1.4. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego w pokoju 217 budynek dyrekcji GIG do dnia 30.10.2013 r. do godz. 12:00. 
1.5. Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie 
dokumentów dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty. 
1.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie 
wykluczony z postępowania. 2.Zwrot wadium. 2.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim 
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2.6 niniejszego rozdziału. 2.2. Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek 
wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.4. Zamawiający 
żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie ust. 2.1 tego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 2.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 2.6. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 



wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących 
po jego stronie. 2.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało 
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie zrealizował co najmniej 2 prace polegające na wykonaniu robót 
budowlanych, instalacyjnych wod.kan., c.o., wentylacji, instalacji 
elektrycznych o sumarycznej wartości co najmniej 1 000 000 złotych netto 
każda. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym 
mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz 
robót budowlanych i instalacyjnych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 do SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie 
posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub przedstawić pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia. Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem 
osobami spełniającymi następujące wymogi: - osoba, która będzie pełnić 
funkcję kierownika budowy/robót budowlanych posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 
oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót, 
- osoby, które będą pełnić funkcję kierowników robót instalacyjnych i 
elektrycznych, posiadające uprawnienia do kierowania robotami w 
specjalności danej branży oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w 
pełnieniu funkcji kierownika robót danej branży. W celu wykazania spełniania 
przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca 



zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za kierowanie robotami branżowymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na 
kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł. W celu wykazania spełniania przez 
Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć wraz z ofertą: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie zrealizował co najmniej 2 prace polegające na wykonaniu robót 
budowlano-instalacyjnych w branżach określonych wyżej o wartości co najmniej 1 
000 000 złotych netto każda. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach 
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie;  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 



zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;  

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;  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert;  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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) 

1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym 
wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty - 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy uproszczony zgodny z 
przedmiarami prac załączonymi do SIWZ wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów wg. 
branż.(netto, VAT, brutto ) , zestawieniem kosztów materiałów , sprzętu oraz narzutami 
kosztorysowymi i stawką roboczogodziny. 3. Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5) ustawy 
Prawo zamówień publicznych dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - zgodnie z 
załącznikiem nr 7 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania 
Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli 
Wykonawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo winno zostać dołączone do 
oferty i posiadać formę oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza 

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 - 80  
 2 - okres gwarancji i rękojmi - 20  

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 

W oparciu o art. 144 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień 
zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej: - z powodu uzasadnionych zmian w 
zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę, - z powodu okoliczności siły wyższej, - z powodu działań osób trzecich 
uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron. - zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych 
obowiązujących w dniu podpisania umowy. - z powodu ustawowej zmiany stawki podatku 
VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i 
odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała. - 
Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego 
terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie 
można było przewidzieć potwierdzonych przez inspektora nadzoru. - ograniczenie zakresu 
zamówienia na wniosek Zamawiającego 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://www.gig.eu/pl/a158/Aktualne_przetargi.html 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Główny 
Instytut Górnictwa 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Zespół Inwestycji i Remontów pok. 
9a budynek B. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 30.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice, Plac 
Gwarków 1, Zespół Inwestycji i Remontów pok. 9a budynek B. 

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 


