Egzemplarz nr 1

Malbork, dnia 01.10.2015 r.

Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.22blot.wp.mil.pl

Malbork: Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 4
przy ulicy Jagiellońskiej 16
w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
Numer ogłoszenia: 259104 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
ZP/118/IX/2015/MS
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1128 , ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork,
woj. pomorskie, tel. 261 536 216, 261 536 713 faks 261 536 275, 261 536 713.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja pomieszczeń
w budynku nr 4 przy ulicy Jagiellońskiej 16 w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych w pomieszczeniach budynku nr 4 na
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kompleksie przy ulicy Jagiellońskiej 16 w Malborku Jednostki Wojskowej 1128
Malbork. Na przedmiot zamówienia składa się wymiana osprzętu instalacji elektryczne.
Uwaga Realizacja przedmiotu umowy wykonywana będzie w czynnym obiekcie oraz
w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnym pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany
jest uzgodnić harmonogram prowadzenia prac z użytkownikiem obiektu. Obiekt
posiada system alarmowy, który będzie czynny przez cały okres prowadzenia robót.
Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy systemów taśmą papierową (ROP-y,
przyciski przewietrzenia, czujki, siłowniki na oknach oraz kable i puszki
przeciwpożarowe, korytka kablowe czujniki wewnętrzne i zewnętrzne, kamery,
manipulatory). Zamawiający w czasie przekazania placu budowy przekaże sprawny
system alarmowy i ppoż. (próba techniczna wykonana przez administratora systemów pracownika wojska). Jeżeli sprzęt zostanie uszkodzony podczas wykonywania robót,
wówczas Wykonawca poniesie odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu oraz
Wykonawca ponosi wszystkie koszty demontażu, montażu i ponownego uruchomienia
istniejących systemów zabezpieczenia technicznego w remontowanych budynkach
zwracając szczególną uwagę na wszystkie ich elementy (np. czujniki wewnętrzne
i zewnętrzne, centrale alarmowe, kamery, zestawy komputerowe, rejestratory, trasy
kablowe). JW zatrudnia firmy specjalistyczne zajmujące się naprawą, serwisem
i konserwacją systemów zabezpieczenia technicznego obiektów. Każda ingerencja
w systemy zabezpieczenia technicznego wymaga konsultacji i zgody tych firm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót. (szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia) Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca
podstawę do realizacji robót. Szczegółowy zakres rzeczowy robót w tym robót
towarzyszących i tymczasowych określają załączniki Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót (zwana dalej STWiOR) - załącznik nr 8 do SIWZ,
Przedmiary robót - załącznik 9 do SIWZ, Ponadto szczegółowe warunki realizacji
zamówienia określa Projekt umowy stanowiąc załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją
umowy. Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności
Przedmiar robót Specyfikacje techniczne Wykonawca nie może wykorzystywać błędów
lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wymagany
przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
stanowiące przedmiot umowy, nie może być krótszy niż 3 lat* od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek przez Strony, zgodnie z kartą
gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. * chyba, że Wykonawca w ofercie
wskaże 4 lata bądź 5 lat Jeżeli poszczególne wyroby budowlane są objęte gwarancją,
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję
producenta lub dystrybutora wyrobów. Na wyroby objęte gwarancją producenta
Wykonawca przedłoży w dniu odbioru robót dokumenty potwierdzające gwarancję
producenta w formie kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Gwarancja musi obejmować co najmniej okres wynikający z oferty
Wykonawcy. Jeżeli termin gwarancji na wyroby użyte do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy posiadają gwarancje producenta na okres krótszy niż gwarancja
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Wykonawcy w ofercie, wówczas Wykonawca przejmuje gwarancję na te wyroby do
czasu trwania gwarancji i rękojmi. Szczegółowe warunki gwarancji określa dokument
pn. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. WIZJA LOKALNA. Ze
względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty wskazane jest
dokonanie wizji lokalnej obiektu. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania
zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty.
Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej terenu robót w obecności przedstawiciela
Zamawiającego. Przybyłe osoby powinny posiadać ze sobą dowód tożsamości ze
zdjęciem. Wizja lokalna odbędzie się na telefoniczne zgłoszenie Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu terminu z wyprzedzeniem 48 godzin. Miejsce spotkania Biuro
Przepustek Jednostka Wojskowa 1128, ulica 17 Marca 20, 82 - 200 Malbork W sprawie
wizji lokalnej należy kontaktować się z upoważnionymi przedstawicielami
Zamawiającego w tym zakresie, którymi są p. Bogumiła CZYŻNIKIEWICZ tel. 261
536 705 Dialog techniczny Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. Tam,
gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostało wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, oznacza to również
określenie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację
robót w zgodzie z pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Wykazanie równoważności zaoferowanego materiału spoczywa na Wykonawcy,
a zastosowanie tego materiału wymaga pisemnej zgody Zamawiającego Przeliczenia
waluty. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia
dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane informacje w innych
walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli
w dniu ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający
przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed
dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym
adresem internetowym http www.nbp.pl home.aspx?f= Kursy kursy.htm Zamawiający
będzie korzystał z Archiwum kursów średnich - tabela A http www.nbp.pl
home.aspx?c=ascx archa.ascx Wymagania organizacyjne Zamawiający umożliwia
korzystanie z mediów (energia elektryczna, woda do celów technologicznych
i socjalnych) za odpłatnością na nw. warunkach wskazane przez Zamawiającego
miejsca poboru mediów musi być olicznikowane na koszt Wykonawcy robót,
wykonawca zawrze umowę na dostawę energii elektrycznej z wojskowym płatnikiem
zużycia energii elektrycznej tj. Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni ul. Jana
z Kolna 8b w terminie 7 dni od zawarcia umowy, Wykonawca złoży zobowiązanie
uregulowania kosztów za dostarczona wodę do celów technologicznych i socjalnych
z wojskowym płatnikiem ww. mediów tj. JW 1128 w Malborku w dniu przekazania
placu budowy, zapłata dla Wykonawcy za wykonaną umowę nastąpi po
udokumentowaniu uregulowania należności za zużycie mediów. Zamawiający
dopuszcza wykorzystanie własnych źródeł energii elektrycznej, dostaw wody do celów
technologicznych i socjalnych przez Wykonawcę robót na własny koszt i staraniem.
Zasady wstępu na obiekty chronione Jednostki Wojskowej 1128 i system przepustkowy
opisany został szczegółowo w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty nie
zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym
opisie zostaną odrzucone..
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II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień
uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.
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:
Zakończenie: 05.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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 dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ).
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ).
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ).
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ).
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 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ).
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:
 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;
 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;
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III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony Formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ). Wypełnione Kosztorys
ofertowy sporządzone na podstawie Przedmiaru robót oraz zgodnie z Rozdziałem 12
niniejszej SIWZ - załącznik nr 9 do SIWZ. Informację o części zamówienia, którą
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ. Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w przypadku wskazania w ofercie informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zastrzeżenia ich przez Wykonawcę, że nie mogą być one
udostępniane. Ponadto dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być
umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa.
(Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Ustawy
Pzp.). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika
z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona
notarialnie).Dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa) mogą być dostarczone
w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
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. Gwarancja i rękojmnia - 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 wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający
zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec
zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej
oferty i SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) przewiduje możliwość wprowadzenia zmian
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do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie Co do terminów
wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach z powodu działania siły
wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, z powodu ujawnienia
się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia,
z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z powodu zmian prawa o charakterze
bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność wydłużenia procesu
budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie
występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane
stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie - vacatio legis, z powodu
zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową, z powodu szczególnie
niesprzyjających
warunków
atmosferycznych,
w
przypadku
wykopalisk
archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, w przypadku znalezienia na
terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót,
w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub
uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w przypadku opóźnienia
w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów niezbędnych do
realizacji robót. Co do zakresu robót objętych umową w przypadku, gdy ich wykonanie
w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo
stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania. Co do
oznaczenia stron, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień
publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony
(firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką
zmianę. Co do wysokości wynagrodzenia w przypadku zastosowania zamiennych
rozwiązań technologicznych tańszych lub droższych przez obniżenie lub podwyższenie
wynagrodzenia, z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową w tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie
Protokołu konieczności. Podstawą do oszacowania wartości jest kosztorys załączony do
umowy. zmiany projektanta lub kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem, że osoba wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała
przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie
spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiany
w zakresie wskazanych dla realizacji umowy Podwykonawców - w przypadku gdy
w szczególności Podwykonawca wadliwie wykonuje umowę, w tym zaprzestał jej
wykonywania lub w razie upadłości likwidacji Podwykonawcy - w tym
Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ, istotnych
zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem
umowy, które nastąpiły po dniu podpisania umowy, ograniczenia przedmiotu umowy,
w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć,
Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w następującym zakresie jeżeli umowa
nie może być wykonana w terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, działania siły wyższej, z zastrzeżeniem pkt. 7 działania osób trzecich albo
innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań
wynikających z umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość
wykonywanych robót, konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań,
ekspertyz, analiz itp., ujawnienia w trakcie robót urządzeń, elementów instalacji,
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konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z dokumentacji robót,
konieczności wykonania zamówień dodatkowych, wstrzymania robót lub przerw
w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nieterminowego
przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością
zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia
z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. W przypadku wystąpienia którejkolwiek
z okoliczności, termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jego wykonywania w sposób należyty,
nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Strony z powodów, jakie mogą
wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane
z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. Strony ustalają
nowe terminy realizacji zamówienia, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerwy lub
przestoju. Dodatkowo przyczyna i okres przesunięcia terminu będzie musiał być
szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
i Zamawiającego. O wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na
terminowość wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić
Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności pod
rygorem nieuwzględnienia ich przez Zamawiającego. Za siłę wyższą, o której mowa
w niniejszej umowie, Zamawiający uzna zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne
o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od woli Stron po zawarciu niniejszej umowy,
które nie udało się zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, skutkujące
niemożliwością prowadzenia robót, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez
uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub
stanem wyjątkowym. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu
sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne
i prawne. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy
pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.22blot.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 1128 ul. 17 Marca 20 82-200 Malbork Sekcja Zamówień
Publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 16.10.2015 godzina 09:00, miejsce: JEDNOSTKA WOJSKOWA 1128
ul. 17 Marca 20 82-200 Malbork Kancelaria Jawna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej: .
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
DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz.:
Egz. nr 1 – ad acta (T:11/13) (B c)
Wykonał: M. Sikorska, dnia 30.09.2015r.. (tel. 261 536 789)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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