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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. , ul. Peowiaków 8,
22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 84 6385256, 6393018 w. 39, 40, faks 84 6381320.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgl-zamosc.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 6/ZP/p.n./r.b./2015 WYMIANA DŹWIGU
OSOBOWEGO w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Hrubieszowskiej 38A w Zamościu w
formie /zprojektuj i wybuduj/ oraz serwisowanie w okresie gwarancji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Hrubieszowskiej 38A w
Zamościu w formie zaprojektuj i wybuduj, zbiór wymagań dotyczy demontażu istniejącego dźwigu oraz
zaprojektowania, wykonania, dostawy i zainstalowania nowego dźwigu osobowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym wraz ze wszystkimi instalacjami i systemami oraz remontem wewnątrz i
zewnątrz szybu dźwigowego - zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym zał. nr 8 do
SIWZ oraz serwisowanie dźwigu wraz z pogotowiem dźwigowym przez okres udzielonej gwarancji.
Wszystkie pomieszczenia, instalacje i systemy związane z wymianą dźwigu muszą być dostosowane do
aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów
ochrony przeciwpożarowej, BHP i Urzędu Dozoru Technicznego dalej UDT Zakres prac objętych
przedmiotem zamówienia, w szczególności obejmuje: 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-
wykonawczej branży budowlanej wraz ze schematami wentylacji kabiny, szybu i maszynowni i
elektrycznej adaptacji szybu windowego i instalacji elektrycznych pod wymianę dźwigu, 2. Dobór dźwigu
spełniającego wymagania zamówienia, 3. Uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień i pozwoleń,
w tym pozwolenia na budowę, 4. Demontaż istniejącego dźwigu wraz z utylizacją złomu, gruzu, itp. oraz z
jego wyrejestrowaniem w UDT, 5. Wymianę pionu zasilającego dźwig, 6. Dostawę nowego dźwigu
osobowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 7. Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych
związanych z montażem nowego dźwigu osobowego zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektowo-
wykonawczą, UWAGA - firma wykonująca ww. prace z wyłączeniem prac budowlanych musi posiadać
uprawnienia przyznane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie montażu, modernizacji i konserwacji
urządzeń dźwigowych, 8. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, odbiór zgodnie z ustawą z dnia 7
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lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm. i uzyskanie rejestracji nowego
dźwigu w urzędzie Dozoru Technicznego zezwalającej na jego eksploatację, 9. Serwisowanie windy wraz z
Pogotowiem Dźwigowym oraz konserwacją bieżącą obejmującą również naprawy nie objęte gwarancją,
przez okres udzielonej gwarancji, liczony od daty odbioru końcowego na podstawie protokołu obioru
końcowego robót. Szczegółowe warunki prowadzenia Pogotowia Dźwigowego zawiera zał. nr 5 do
projektu umowy. Szczegółowe wymagania Zamawiające w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia
określa Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ oraz Ramowy wzór umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.11.13.00-1, 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5,
45.45.00.00-6, 42.96.10.00-0, 45.31.00.00-3, 50.53.14.00-0.

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 dniach: 140.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 9.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
4.000,00 PLN /słownie: cztery tysiące PLN/.

III.2) ZALICZKI

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

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych zasad spełnienia tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie), wykonał z należytą starannością, co najmniej dwa zamówienia
obejmujące swoim zakresem wymianę dźwigu osobowego w systemie zaprojektuj - wybuduj
w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym lub obiekcie użyteczności publicznej, o wartości
nie mniejszej niż 120 000,00 zł (brutto) każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: W przypadku złożenia przez
Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN,
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w
dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych zasad spełnienia tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji
zamówienia będzie dysponował co najmniej: - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoby przewidziane do pełnienia
funkcji kierownika budowy, pełniące samodzielne funkcje w budownictwie muszą mieć co
najmniej trzyletnią praktykę zawodową jako kierownik robót. Osoby proponowane do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie muszą posiadać uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom
określonym w ustawie - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku osób
będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w
sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego
zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 18 mar-ca
2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz.
42 ze zm.), - 1 osobą posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne SEP typu E do 1 kV dla
instalowanych urządzeń, oraz co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne
SEP typu D do 1 kV dla instalowanych urządzeń.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną na kwotę 200 000,00 zł. Wartości podane w
dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy
wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

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;

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

file:///H:/6ZP/ogłoszenie o zamówieniu.html

3 z 7 2015-06-15 16:49



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

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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;

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;

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)

7.3. Dowodami, o których mowa w pkt 7.2.2 SIWZ są: 7.3.1. Poświadczenie. 7.3.2. Inne dokumenty - w
przypadku zamówień na roboty budowlane - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

file:///H:/6ZP/ogłoszenie o zamówieniu.html

4 z 7 2015-06-15 16:49



Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa, Wykonawca w miejsce
poświadczeń, o których mowa w pkt. 7.3.1 może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie
robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1
ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 7.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: 7.4.1. Pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te
podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 7.4.2. Pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w
wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione - w
przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 7.4.3. 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 na kwotę co najmniej 200 000,00
zł - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach finansowych
innych podmiotów, 7.4.4. Zobowiązania wymienione w pkt. 7.4.1 -7.4.2 powinny zostać złożone w
oryginale a wymagany w pkt. 7.4.3 dokument może być złożony w kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. 7.5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia: 7.5.1. W przypadku
polegania na wiedzy i doświadczeniu i/lub potencjale technicznym, i/lub osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów należy przedłożyć dokumenty dotyczące w szczególności: 1) zakresu
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył
Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu
zamówienia. 7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.6.1. Jeżeli w kraju
pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje
się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7.6.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego
przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7.6.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww.
dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 7.6.4.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.7.
Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczył
Wykonawca. Oświadczenia wymienione w punktach 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 i 7.2.5 SIWZ muszą zostać złożone
jako oryginał. 7.8. Poświadczenie zgodności z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
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umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej zgodność kopii
dokumentów z oryginałem). 7.9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.10. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty. 7.11. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 7.11.1. Oświadczenie wymienione w
punkcie 7.1.1, 7.1.3 SIWZ i dokument wymieniony w punkcie 7.1.2 SIWZ albo odpowiadający im
określony w punkcie 7.6 SIWZ, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. 7.11.2. Oświadczenie
wymienione w punkcie 7.2.1 SIWZ powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców.
7.11.3. Dokumenty wymienione w punktach 7.2.2 - 7.2.5 SIWZ winien złożyć dowolny/dowolni
Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Termin wykonania - 10

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

19.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do
warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia,
umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 19.2. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę
sposobu wykonania jej przedmiotu lub wydłużenie czasu jej wykonania w przypadku: 1) reorganizacji
ZGL w Zamościu Sp. z o.o., 2) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu uzgodnień z jednostkami
zewnętrznymi np. z dostawcą mediów albo organami administracji publicznej, co do których wydania
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 3) niemożności wykonywania
robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcę, 4) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do
wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5)
wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
19.3. Siła wyższa to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani
któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości
jego zobowiązań umownych, a w szczególności: 1) wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja,
przewrót wojskowy lub cywilny, rozruchy, akty wandalizmu; 2) klęski żywiołowe, jak huragany,
powodzie, trzęsienie ziemi, gradobicie; 3) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż
pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców. 19.4. Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać

file:///H:/6ZP/ogłoszenie o zamówieniu.html

6 z 7 2015-06-15 16:49



w drodze porozumienia w każdym czasie, w przypadku: 1) zmiany nazwy, NIP i Regonu Wykonawcy,
jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy, 2) zmiany zakresu robót Podwykonawcy lub zgłoszenia
udziału Podwykonawcy. 19.5. Zamawiający jest uprawniony polecić Wykonawcy dokonanie zmian
niezbędnych dla wykonania Umowy, dotyczących wykonania robót wynikających z projektu
budowlanego lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót. 19.6. W
następstwie ww. poleceń Zamawiającego, odpowiedniej zmianie może ulec termin wykonania robót lub
etapów robót. 19.7. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. 19.8. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa
poprzez przedłużenie terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót
w przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek
lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających
wpływ na termin wykonania umowy. 19.9. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę
zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich
zmian. 19.10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, za zgodą obu stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zgl-zamosc.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki
Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość (pokój nr 2).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2015
godzina 13:00, miejsce: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. ul. Peowiaków 8 22-400
Zamość (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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