
Dz.U./S S119
24/06/2017
240642-2017-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 3

24/06/2017 S119
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 3

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240642-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2017/S 119-240642

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 115-231835)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Irena Zapała
Tel.:  +48 261837865
E-mail: dzp@wat.edu.pl 
Faks:  +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wat.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku komory bezodbiciowej oraz
komory bezodbiciowej do badań impulsów HPEM
Numer referencyjny: 80/DIR/2017

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1). Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na budynek:
a) Projekt architektoniczny
b) Projekt konstrukcyjny
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c) Projekty elektryczne – oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne –
kierunkowe, oświetlenie zewnętrzne, instalacja gniazd i wypustów 1- i 3- fazowych, instalacja odgromowa,
instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja uziemiająca
d) Projekt instalacji komputerowej i telefonicznej
e) Projekt sygnalizacji alarmowej (SSWIN)
f) Projekt SAP
g) Projekt KD (kontroli dostępu)
h) Projekt instalacji CCTV
i) Projekt instalacji wentylacji mechanicznej
j) Projekt instalacji centralnego ogrzewania (c.o.)
k) Projekt instalacji zimnej wody (z.w.)
l) Projekt instalacji cieplej wody użytkowej (c.w.u.)
m) Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
n) Projekt instalacji kanalizacji deszczowej
o) Projekt instalacji hydrantowej
p) Projekt instalacji klimatyzacji
q) Projekt instalacji CT
r) Wykonanie kosztorysów i przedmiarów we wszystk.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/06/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 115-231835

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących sytuacjach:
1) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania
należytej staranności;
2) zmian będących następstwem okoliczności po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania
realizacji umowy przez Zamawiającego;
3) odmowy i/lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Udowodnienie zaistnienia w/w okoliczności
leży po stronie Wykonawcy;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
5) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w
tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku
od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia;
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6) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji
projektu;
7) zmian o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych do sprawnej realizacji umowy w
szczególności: zmiany adresów do korespondencji, zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu
umowy, zmiany projektantów, kierowników robót i innych osób wskazanych w wykazie osób biorących udział
w realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały takie same uprawnienia jak
osoby wskazane w wykazie – ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych i inspektorów
nadzoru ze strony Zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej takiej jak np.: zgon, wyjazd za granicę, choroba,
urlop, rozwiązanie stosunku pracy, zmiana miejsca zamieszkania i inne uzasadnione sytuacje wymagające
powyższej zmiany;
8) zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zmiany podmiotu trzeciego na etapie realizacji
przedmiotu umowy na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału
w postępowaniu lub Podwykonawcy, pod warunkiem że nowy podmiot trzeci i/lub Podwykonawca wykaże
spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne;
9) powierzenia na etapie wykonywania przedmiotu umowy, części przedmiotu umowy
do realizacji Podwykonawcy na warunkach określonych w umowie w § 6.
1.1 Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca
w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1.1) i/lub 1.3), nie zgłosi tego faktu w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem do zaakceptowania przez Zamawiającego oraz nie udokumentuje przyczyn
zaistnienia w/w okoliczności, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu wykonania umowy. W
przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia przedłużenia terminu wykonania umowy,
sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy.
1.2. W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o
których mowa w pkt. 1.2) realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków
finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania umowy może wówczas ulec przesunięciu o ilość dni
kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w Rejestrze przerw w realizacji umowy, które
wystąpiły w okresie jej realizacji.
1.3. Zmiany o których mowa w pkt. 1. mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i
zostaną wprowadzone do umowy aneksem.


