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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444559-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2018/S 197-444559

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
PL911
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szymaniak
Tel.:  +48 261839980
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

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wat.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Kancelaria Jawna WAT, bud. nr
100, pok. nr 130
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szymaniak
Tel.:  +48 261839980
E-mail: dzp@wat.edu.pl 
Faks:  +48 261839723
Kod NUTS: PL911

mailto:dzp@wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
mailto:dzp@wat.edu.pl
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Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa budynku komory bezodbiciowej do badań impulsów HPEM i budowa komory do badań impulsów
HPEM
Numer referencyjny: 165/DIR/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Budowa budynku komory HPEM - projektowany budynek stanowi obudowę samonośnej komory do badań
impulsów HPEM, mieści również pomieszczenia techniczne, sanitarne i socjalne. Obiekt podzielony jest na trzy
bryły: myjnię i halę komory o konstrukcji stalowej oraz zaplecze laboratoryjno-socjalne o konstrukcji murowanej.
Budowa komory HPEM - wykonanie wielkogabarytowej komory pomiarowej przeznaczonej do
prowadzenia badań odporności urządzeń lub zestawów urządzeń, w tym urządzeń lub zestawów
urządzeń wielkogabarytowych, na oddziaływanie wysokomocowych pól elektromagnetycznych, w tym
wysokoenergetycznych impulsów elektromagnetycznych High Power Microwave (HPM).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45400000
44160000
39000000
45100000
45310000
45331200
45330000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. Gen.
Witolda Urbanowicza 2, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

http://www.wat.edu.pl
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Budowa polega na wykonaniu:
— rozbiórce istniejącego ogrodzenia,
— usunięciu karp wraz wykonaniem wykopów fundamentowych
— posadowienie budynku na ławach i stopach monolitycznych żelbetowych
— wykonanie ścian murowanych oraz ścian osłonowych z płyt warstwowych,
— wykonanie konstrukcja nośnej- stal ze stali profilowej,
— wykonanie elewacji z blachy elewacyjnej tytan-cynk.
Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych;
— wykonanie dachu z płyt warstwowych dachowych z pokryciem dachu trapezową,
— wykonanie stropu żelbetowego,
— wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowy na ruszcie,
— wykonanie posadzek gresowych oraz z wykładzin elektrostatycznych.
Drogi i place manewrowy
Przy budynku zaprojektowano plac manewrowy z podjazdem połączone drogą dojazdową do istniejącej drogi
wewnętrznej. z kostki betonowej (tetka) – gr 10 cm na podbudowach
Roboty sanitarne
Zaprojektowano przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki
Z pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych oraz wymiennikowni wykonać z rur kanałowych PCV Ø 160
Sieć wodociągowa i przyłącze wody
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej projektuje się zasilenie instalacji wodociągowej ww.
budynku z istniejącej sieci wodociągowej Ø150 mm.
Zaprojektowano również komorę na wodomierz główny oraz zestaw hydroforowy.
Budowa przyłącza do budynku
Przyłącze wodociągowe do budynku zaprojektowano z rur PE 40 oraz 63 mm.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano z żeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywą żebrowaną, o masie min. 90kg, klasy D400.
Roboty elektryczne
W zakresie robót elektrycznych zaprojektowano do wykonania:
— złącze kablowe dla budynku HPEM
— rozdzielnicę główną nN,
— instalacje oświetlenia (oprawy LED), gniazd wtykowych oraz technologiczne
W układzie TN-S.
— instalacje przeciwpożarowe
— instalację oświetlenia awaryjnego – oprawy LED
— instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego - oprawy LED,
— instalacje niskonapięciowe,
— instalacje odgromowa, uziemień i połączeń wyrównawczych.
Komora musi umożliwiać prowadzenie badań EMC zgodnie
Z następującymi normami: MIL-STD-461G, MIL STD 464C wydanie 2010, EN 61000-4-3: 2007, MIL-
STD-2169B, NO-06-A200: 2012, NO-06-A500: 2012 i EN 55014-2: 2015-06, podczas przeprowadzania
badań odporności urządzeń lub zestawów urządzeń na oddziaływanie pól elektromagnetycznych z odległości
pomiarowej równej 1 m, 3 m, 10 m i 30 m.
Komora oraz platforma badawcza muszą być dostosowane do badań m.in. nw. obiektów:
a) czołg typu LEOPARD 2 A5;
b) czołg PT-91 TWARDY;
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c) kołowy transporter opancerzony KTO ROSOMAK;
d) wojskowe podsystemy.
Komorę ekranowaną zaprojektowano o wymiarach: 54,0m x 20,1m x 14,925m (wys.) wymiary mierzone
pomiędzy wewnętrznymi ścianami ekranowanymi. Natomiast wewnętrzna, wolna przestrzeń, po instalacji
absorberów hybrydowych musi wynosić: ≥ 52,880 m długości, ≥ 18,980 m szerokości i ≥ 14,215 m
Panele klatek Faraday’a muszą być mocowane do samonośnej konstrukcji wsporczej, zbudowanej ze stalowych
elementów.
W ramach budowy komory należy zbudować również ekranowane pomieszczenia:
a) pomieszczenie obsługowo-kontrolne
b) pomieszczenie wzmacniaczy mocy
c) rozdzielnia główna komory
d) ekranowane zagłębienie do umieszczenia mechanizmu stołu obrotowego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających:
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia:
a) wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 4.2. c1) wykonanych nie
wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty – załącznik nr 3 do SIWZ.
b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z
zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ.
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
W szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt. 4.2. c2) SIWZ
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ.
d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
g) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
h) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie z pkt. 4.7-4.10 SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 4.2. c1) wykonanych nie
wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty – załącznik nr 3 do SIWZ.
b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z
zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ.
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
W szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt. 4.2. c2) SIWZ
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.1)
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie wykonał co najmniej:
Jedno zadanie na jednym placu budowy polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie budynku
na kwotę co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto, oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane należycie w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty (zał. nr 3 do SIWZ)
Oraz
Jedno zadanie na jednym placu budowy polegające na wykonaniu jednej komory bezodbiciowej typu Full
anechoic chamber lub Semi anechoic chamber na kwotę co najmniej 6 000 000,00 PLN brutto lub kilka zadań
na kilku placach budowy polegające na wykonaniu kilku komór bezodbiciowych typu Full anechoic chamber
lub Semi anechoic chamber na łączną kwotę co najmniej 6 000 000,00 PLN brutto. W przypadku wskazania w
wykazie, wykonania więcej niż jednej komory wymagane jest żeby wykonanie jednej z nich opiewało na kwotę
minimum 3 000 000,00 PLN brutto, oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie
w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zał. nr 3
do SIWZ)
Uwaga:
W przypadku wskazania w wykazie robót kwoty za realizację większego zakresu niż wymagał Zamawiający
należy podać również kwotę dotyczącą realizacji tylko zakresu wskazanego przez Zamawiającego.
c.2)
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 4 do SIWZ), które skieruje do realizacji zamówienia z których
wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:
1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej,
1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności elektrycznej,
1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności sanitarnej,
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1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej
Oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału
W postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski,
zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy
Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego
posiadanie stosownego doświadczenia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone za faktycznie wykonane roboty, potwierdzone przez inspektorów nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 2 do
Umowy, złożoną ofertą i Umową w sposób określony w par. 3 ust. 3 umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
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Siedziba Działu Zamówień Publicznych Wat, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa, budynek 22,
pok. nr 1 (wejście przez biuro przepustek), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wadium. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas
związania ofertą, wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.
Informacja o sposobie przekazywania JEDZ znajduje się w pkt. 5.2 SIWZ.
Informacja na temat RODO znajduje się w pkt. 19.2 SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących sytuacjach:
1) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania
umowy, powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do umowy;
2) Termin wykonania robót może ulec zmianie z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w
dniu podpisania umowy:
a) z powodu zmian będących następstwem okoliczności po stronie Zamawiającego
W szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;
b) z powodu stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robót mających wpływ na realizację przedmiotu
Umowy;
c) z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających
Wykonawcy wykonywanie robót zewnętrznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót.
3) Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7
dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2.8.2).b) SIWZ nie zgłosi tego faktu wraz z
uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku zaakceptowania
przez Zamawiającego uzasadnienia zmiany terminu wykonania umowy, sporządzony zostanie aneks
zmieniający termin wykonania Umowy.
4) W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn o których mowa w pkt. 2.8.2).a)
i b) SIWZ realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków
finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania umowy może wówczas ulec zmianie o ilość dni
kalendarzowych,wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, które wystąpiły w okresie jej
realizacji.
5) Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w dniu zaistnienia
okoliczności, o których mowa w pkt. 2.8.2)c) SIWZ nie zgłosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie
udokumentuje występowania w/w okoliczności w ciągi 14 dni od ich wystąpienia, jednak nie później niż na 7
dni przed upływem terminu wykonania umowy. Udokumentowanie polega np. na przedstawieniu wydruków
temperatur i/lub opadów atmosferycznych, ze stacji meteorologicznej (zlokalizowanej najbliżej wykonywanych
robót), z dni w których nie można było prowadzić robót. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego
udokumentowania wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, sporządzony zostanie aneks
zmieniający termin wykonania umowy.
6) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych w
stosunku do przewidzianych w przedmiarze robót i STWIORB oraz w Dokumentacji, w sytuacji gdy wykonanie
tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
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7) Zmiany, o których mowa w pkt. 2.8.6) SIWZ muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, w
formie protokołu konieczności, pod rygorem nieważności.
8) Zmiany, o których mowa w pkt. 2.8.6) SIWZ nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
9) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Dalsze szczegóły w pkt. 2.8 SIWZ.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy opisano w pkt. 16 SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2018
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