Egz. nr 1
Malbork. dn. 30.07.2015
Wszyscy uczestnicy postępowania
(strona internetowa Zamawiającego)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 192902-2015 z dnia 2015-07-29 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia –
Malbork 3 / 10 o przepustkę zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu przepustkowego
dla firm zewnętrznych realizujących zadania na terenie kompleksów JW 1128. Ponad to
Wykonawcy realizujący prace na terenie lotniska wojskowego powinni...
_________________________________________________________________________
Numer ogłoszenia: 192996 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ZP/78/VI/2015/MS
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 192902 - 2015 data 29.07.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Jednostka Wojskowa 1128, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 261 536
216, 261 536 713, fax. 261 536 275, 262 536 713.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.3).
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie usługi polegającej miesięcznej i rocznej konserwacji i naprawy
systemów elektroenergetycznego lotnika wojskowego Malbork w Królewie
Malborskim w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku. Przedmiot zamówienia
udzielony jest w całości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru czynności konserwacyjnych
i naprawczych systemu elektroenergetycznego lotniska Malbork stanowiący
załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Projekcie
Umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę
wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonywania zamówienia przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z art. 36
pkt. 2 ppkt.10 Ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac
podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac zgodnie
z załącznikiem nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy oraz zgodnie z załącznikiem nr 4
do SIWZ Informacja o Podwykonawcach . Umowa o udzielenie niniejszego
zamówienia będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie powierzony
podwykonawcom. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie
całości zamówienia, tj. wykonywanych przez siebie i zleconych. Brak informacji,
o której mowa jak wyżej będzie rozumiany przez Zamawiającego jako realizacja
przez Wykonawcę we własnym zakresie. Do podwykonawstwa uregulowanego
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w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajduje zastosowanie
art. 647 Kc. Wymagania stawiane Wykonawcy Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zobowiązań umowy, Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia
uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem
Wykonawcy. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów
fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania
zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca
zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i
zasad bezpieczeństwa w zakresie poruszania się pojazdów mechanicznych po
obiekcie lotniskowym oraz innych zaleceń przekazywanych doraźnie przez osobę
koordynującą. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną
odpowiedzialność w tym zakresie. W przypadku uszkodzenia infrastruktury
technicznej, obiektów budowlanych, dróg - Wykonawca zobowiązany jest do
naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny
koszt. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w rejonie
wykonywania prac. Za wszelkie zdarzenia powstałe w wyniku nie przestrzegania
tych
zobowiązań
konsekwencje
ponosi
wykonawca
robót
wraz
z odpowiedzialnością materialną. W czasie wszystkich wykonywanych prac należy
stosować niezbędne techniczne i organizacyjne środki ochrony tak, aby
sprawdzenie nie spowodowało niebezpieczeństwa dla osób i mienia, a także
uszkodzenia obiektu i wyposażenia nawet, gdy stwierdzono niezgodności.
Oględziny powinny być zorganizowane i wykonane zgodnie z wymaganiami norm
i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca po zawarciu umowy
winien przesłać do Dowódcy Jednostki Wojskowej 1128 wykaz osób, które będą
realizować zadanie oraz przyjeżdżać na teren kompleksów koszarowych celem
wystawienia dokumentów uprawniających do poruszania się w w kompleksach. Na
terenach wojskowych obowiązuje zakaz używania urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk. W celu wykonywania fotografii itp. Wykonawca musi wystąpić do
Dowódcy Jednostki Wojskowej 1128 o zgodę na używanie tego rodzaju urządzeń i
wykonywanie zdjęć. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac,
zobowiązany jest wystąpić.
DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz..:
Egz. Nr 1 – a/a
Wykonała: J. Narloch (tel. 261 536 713) (T:11/13)(Bc)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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