Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.mzum.pl

Dąbrowa Górnicza: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWOSOCJALNY 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31
Numer ogłoszenia: 273172 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna , Aleja
Zagłębia Dąbrowskiego 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 2689022,
2612051, faks 32 2689022.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Os.prawna w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy
Pzp..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I
NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ
SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J.
Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi i
wykonawczymi p.n.: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWOSOCJALNY 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31
zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
postanowieniami zawartymi w treści przyszłej umowy - wzór umowy stanowi załącznik nr 7

do SIWZ, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami.
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w niniejszym postępowaniu, dla realizacji
Zadania obejmującego: I. Obiekty kubaturowe: 1. budynek biurowo-socjalny(BBS) - pow.
zabudowy - 739.90 m2 1.1.konstrukcja i architektura 1.2. wewnętrzne instalacje elektryczne
1.3. wewnętrzne instalacje sanitarne 1.3.1. Instalacja chłodu 1.3.2. Instalacja CO 1.3.3.
Instalacja CT 1.3.4. Instalacja wody 1.3.5. Instalacja kanalizacji 1.3.6. Kanalizacja
podposadzkowa 1.3.7. Rozdzielnia chłodu 1.3.8. Stacja przygotowania czynnika grzewczego
1.3.9. Wentylacja i klimatyzacja 1.3.10. WLZ gazu 1.4. wewnętrzne instalacje teletechniczne
i system audiowizualny 1.4.1. System sygnalizacji pożarowej SSP 1.4.2. Instalacja sieci
okablowania strukturalnego LAN 1.4.3. Instalacja telewizji dozorowej CCTV 1.4.4. Instalacja
systemu sygnalizacji włamania i napadu SWiN 1.4.5. System wizualizacji alarmów 1.4.6.
Kanalizacja teletechniczna II. Zagospodarowanie Terenu wraz z przyłączami: 1. Wycinka
drzew i krzewów 2. Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury i
ogrodzeniem 3. Zieleń i nasadzenia 4. Rozbiórka budowli i obiektów 5. Rozbiórka dróg i
elementów odwodnienia 6. Przyłącze wody 7. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 8. Przyłącze
kanalizacji deszczowej 9. Przyłącze energetyczne 10. Przyłącze teletechniczne - kanalizacja
11. Przyłącze ciepła 12. Przyłącze chłodu 13. Przyłącze gazu 14. Zewnętrzna sieć kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej 15. Likwidacja istniejących zewnętrznych
sieci sanitarnych 16. Modernizacja istniejącej kotłowni na węzeł cieplny 17. Budowa dróg
wewnętrznych, ciągów pieszych, parkingów wraz z ukształtowaniem terenu - układ
wewnętrzny 18. Budowa miejsca do segregacji odpadów Cały zakres robót do realizacji
zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1,
45.12.20.00-8, 45.22.00.00-5, 45.22.30.00-6, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9,
45.26.00.00-7, 45.26.20.00-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9,
45.34.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.11.12.91-4, 39.00.00.00-2, 77.00.00.00-0.
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
miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w
wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na okres związania z ofertą.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść 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 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.5).
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
Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do
wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek 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 w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończył: a) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na
budowie/przebudowie lub nadbudowie obiektów użyteczności publicznej o
wartości minimum 10.000.000,00 zł brutto każda, b) co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na budowie zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej
lub sanitarnej lub wodociągowej lub kablowej sieci energetycznej, o wartości
co najmniej 500.000,00 zł brutto każda, c) co najmniej 2 roboty budowlane
polegające na budowie dróg lub parkingów o wartości co najmniej 300 000,00
zł brutto każda
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada niezbędny potencjał
techniczny pozwalający na wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) do
pełnienia funkcji Kierownika Budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 5letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy. Kierownik
Budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze
strony Wykonawcy. b) do pełnienia funkcji Kierownika Robót (branża
budowlana) - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 2-letnie doświadczenie w
pełnieniu funkcji Kierownika Robót. c) do pełnienia funkcji Kierownika Robót
(branża elektryczna) - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz 2-letnie doświadczenie w pełnieniu
funkcji Kierownika Robót branży elektrycznej. d) do pełnienia funkcji
Kierownika Robót (branża instalacyjna) - 1 osoba posiadająca uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do
kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót
branży instalacyjnej. e) do pełnienia funkcji Kierownika Robót (branża
drogowa) - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
Kierownika Robót branży drogowej. Zamawiający nie dopuszcza łączenia
funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez
jedną osobę.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że: a) osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody netto
ze sprzedaży, w kwocie co najmniej 11.000.000,00 zł i wykazał w każdym z
tych lat zysk. b) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej
5.000.000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej
5.000.000,00 zł. c posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 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:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;



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
Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie oraz złożenia dowodów
dotyczy robót budowlanych pozwalających wykazać, iż Wykonawca spełnia
warunek określony w pkt. 8.2.1 SIWZ. W wykazie nie należy podawać 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;



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



sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;



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:


sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



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;


aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną 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;



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;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.3.2)


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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;

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 gwarancji - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w oparciu o art.144 Prawa zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: - Zmiany terminu wykonania
zamówienia oraz terminów pośrednich, o których mowa we wzorze umowy, w następujących
przypadkach: 1. wystąpienie siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne
i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące
niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 2. wystąpienie
nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania przez okres

co najmniej 30 dni, 3. konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających o
których mowa w art.67 ust.1 pkt 5 i 6 Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla
prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze
wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, 4.
opóźnień w przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskiej przez gestorów mediów,
powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - W pozostałym zakresie zmiany
do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: 1. poprawy jakości lub innych
parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub
zmiany technologii, w szczególności która powodowałaby obniżenie kosztów robót lub
kosztów użytkowania budynku lub zwiększenie trwałości lub długości użytkowania
poszczególnych elementów 2. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp
technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów, 3. zmiany przepisów prawa w
trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, 4.
zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowopersonalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem
równoważności uprawnień, 5. zmiany potencjału technicznego i innych zasobów na których
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod
warunkiem , że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie
mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy
podwykonawca, 6. zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, 7.
zmiany w zakresie ograniczenia zakresu robót i wysokości wynagrodzenia wykonawcy (jego
pomniejszenia) w razie rezygnacji z wykonywania części robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót,
przepisami wykonania przedmiotu umowy. 8. zmiany w zakresie zamiany technologii
wykonania, materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem,
że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj. powodujące obniżenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiającego na wykonywane prace, eksploatację wykonanego
przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z
aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.mzum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303
Dąbrowa Górnicza sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. Aleja
Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza 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

