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

Otwock: Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w Otwocku
przy ul. Reymonta 83/91 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
placem parkingowym i placem rekreacyjnym w systemie zaprojektuj i
wybuduj
Numer ogłoszenia: 42548 - 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016
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: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy , ul. Narutowicza 80, 05-400
Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 34 46 471, faks 22 34 46 474.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.otwock-szpital.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w
Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placem parkingowym i placem
rekreacyjnym w systemie zaprojektuj i wybuduj.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa Oddziału Chorób Płuc i
Gruźlicy dla Dzieci w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placem
parkingowym i placem rekreacyjnym w systemie zaprojektuj i wybuduj Przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa Oddziału Chorób Płuc i
Gruźlicy dla Dzieci w Otwocku przy ul. Reymonta 83 91 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placem
parkingowym i placem rekreacyjnym w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2.2. Zakres prac obejmuje projekt
wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego i realizację budynku wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, przebudową tlenowni, dojazdami i parkingami, dojściami, instalacjami i sieciami w zakresie
niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, decyzji i
uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zakres inwestycji podzielono na trzy etapy: 1.
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Etap I wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w oparciu o Program FunkcjonalnoUżytkowy i plan zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 2. Etap II wykonanie robót
budowlanych. 3. Etap III Uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.22.00.00-6.
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: 30.09.2017.

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: 100 000,00
zł (słownie: sto tysięcy złotych). 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)). 4.2. Złożone poręczenie lub gwarancja musi
za
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie
co najmniej 1 jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu przebudowaniu
rozbudowaniu w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektu wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
należących do klasy 1264 budynki szpitali i zakładów opieki medycznej), a zamówienie spełnia
następujące wymagania: 1 wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 5.000.000,00 PLN słownie
pięć milionów złotych 2w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie: robót budowlanych
konstrukcyjnych i wykończeniowych, instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji
teletechnicznych, instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji gazów
medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny
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III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co
najmniej jedną osobą: 1. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej oraz co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w zakresie projektowania, w
tym zaprojektowała co najmniej jeden budynek użyteczności publicznej. 2. posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej
5-cioletnie doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych, 3. posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych oraz co najmniej
5-cioletnie doświadczenie w zakresie projektowania, w tym zaprojektowała instalacje sanitarne w co
najmniej jednym obiekcie użyteczności publicznej, 4. posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w zakresie projektowania,
w tym zaprojektowała instalacje elektryczne w co najmniej jednym obiekcie użyteczności publicznej. 5.
wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co
najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót
budowlanych, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie, rozbudowie lub
przebudowie co najmniej jednego obiektu lub obiektów budowlanych wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych należących do klasy 1264 ( budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości
brutto co najmniej 5.000.000,00PLN, przez okres co najmniej 12 miesięcy, włącznie z odbiorem
końcowym i uzyskaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie. 6. wyznaczoną do sprawowania funkcji
kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodnych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robót, 7. wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
oraz co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót,
Wykonawca wykaże się, że średnie roczne zatrudnienie pracowników u Wykonawcy oraz liczebność
personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wynosi minimum 20 osób w
każdym roku, w tym personelu kierowniczego (inżyniersko - technicznego) minimum 5 osób.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Wykonawca wykaże się posiadaniem w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 2 mln złotych
(słownie: dwa miliony złotych). 2. Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 6 mln zł. (słownie: sześć milionów złotych).
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:
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
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co
najmniej

1

(jedno)

zamówienie

polegające

na

zaprojektowaniu

i

wybudowaniu/przebudowaniu

/rozbudowaniu (w systemie zaprojektuj i wybuduj) obiektu wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
należących do klasy 1264 ( budynki szpitali i zakładów opieki medycznej), a zamówienie spełnia
następujące wymagania: 1) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 5.000.000,00 PLN ( słownie
pięć milionów złotych) 2) w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie: robót budowlanych
konstrukcyjnych i

wykończeniowych,

instalacji

elektrycznych,

w

tym

niskoprądowych instalacji

teletechnicznych, instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji gazów
medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny;
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót
budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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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:
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;
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
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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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
2. Kserokopia wniesienia wadium 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 4. Dowodami
o których mowa w pkt. 3.3.1. lit. b) i c) SIWZ, są: - poświadczenie, - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 5. Dokument (np.
pełnomocnictwo, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane
aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie
umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa
dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.5. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z
ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

2016-02-25 13:37

7z8

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=42...

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 - 98
2 - okres gwarancji - 2
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
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: a)
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (określonych art. 142 ust.5 ustawy Prawo
zamówień publicznych) -o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę - to
jest zmiany: 1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie trwania umowy; 2.zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, 3.stawki podatku VAT (przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto); b)
Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania
wykonywania całości lub części prac/robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności
takich, jak: wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do
przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia
dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, brak możliwości
uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy
zachowaniu przez Wykonawcę/ osoby którymi się posługuje należytej staranności, w szczególności, przekroczenia
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., konieczność
wprowadzenia zmian do dokumentacji na skutek wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia
pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w
Programie funkcjonalno -użytkowym, uwarunkowania formalno-prawne, w szczególności dotyczące wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
przyczyny techniczne, technologiczne (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi
obiektami, czy wynikłe z niekorzystnych uwarunkowań związanych z gruntem - potwierdzonych badaniami i oceną
warunków geotechniczno-wodnych gruntu), jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu
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niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy bądź też wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji, przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, czy inne przyczyny leżące po
stronie Zamawiającego, jeśli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, w wyniku
których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej
modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w Programie funkcjonalno -użytkowym (m.in.
wynikłych z niekorzystnych uwarunkowań związanych z gruntem - potwierdzonych badaniami i oceną warunków
geotechniczno-wodnych gruntu zleconymi przez Wykonawcę ), w przypadku możliwości wcześniejszego
zakończenia realizacji robót objętych przedmiotem umowy przez Wykonawcę, strony przewidują możliwość
skrócenia terminu realizacji Przedmiotu umowy. wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie
nieprzewidywalne, o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragan, powódź, lub inne kataklizmy), nie do
uniknięcia i pozostające poza kontrolą Stron, następstwom którego Strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiające
Stronie realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy. c) Zmiana terminu wykonania danego etapu Przedmiotu
umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli
opóźnienie z tym związane nie będzie miało wpływu na termin końcowy wykonania Przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.otwock-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego
05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 pokój nr 18.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2016
godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 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
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