Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mosir.pabianice.pl/

Pabianice: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH
W POMIESZCZENIACH SZATNI I SANITARIATÓW ZAWODNIKÓW
ORAZ W OGÓLNODOSTĘPNYCH TOALETACH W BUDYNKU HALI
KOSZYKÓWKI MOSIR W PABIANICACH
Numer ogłoszenia: 152863 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
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: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Stefana "Grota" Roweckiego 3, 95-200
Pabianice, woj. łódzkie, tel. 0-42 212 10 57, faks 0-42 212 10 54.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mosir.pabianice.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
REMONTOWYCH W POMIESZCZENIACH SZATNI I SANITARIATÓW ZAWODNIKÓW ORAZ W
OGÓLNODOSTĘPNYCH TOALETACH W BUDYNKU HALI KOSZYKÓWKI MOSIR W PABIANICACH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót budowlanych remontowych zespołu szatni z zapleczem sanitarnym zawodników i
toalet ogólnodostępnych dla kibiców w budynku Hali Koszykówki. 2. Na roboty budowlane składają się
mi.in.: a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe wraz z wywozem uzyskanych odpadów i ich utylizacją
zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) Roboty murarskie - wykucie i zamurowanie otworów
drzwiowych, ścianki działowe. c) Roboty instalacyjne sanitarne - instalacje wodociągowa i kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania: m.in. orurowanie, grzejniki. d) Roboty wykończeniowe - tynkowanie,
szpachlowanie, malowanie, układanie glazury i terakoty po uprzednim zagruntowaniu. e) Biały montaż.
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3. Szczegółowo zakres prac określają: a. Materiały zgłoszeniowe - załącznik nr 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, b. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c. Przedmiar robót - załącznik nr 3 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Pabianice, ul.
Grota Roweckiego 3 - budynek Hali Koszykówki. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu
gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu
zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego 6. Termin realizacji zamówienia - do 50
dni od momentu podpisania umowy (planowany termin podpisania umowy - 22.08.2016 roku).
Ostateczny termin realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza
możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co
będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty - vide
kryterium oceny ofert. 7. Uwagi realizacyjne: a) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują
nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie
technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. b) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji
przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie
certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. c) Odpady
powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. wykonawca będzie usuwał na bieżąco a następnie
wywoził/utylizował we własnym zakresie. Inwestor udostępni wykonawcy miejsce do ustawienia
kontenera na śmieci na terenie szkolnym. 8. Warunki finansowe rozliczeń: a. Zamawiający przewiduje
fakturowanie jednoetapowe po zakończeniu realizacji prac, podstawą wystawienia faktury będzie
obustronnie podpisany końcowy protokół odbioru robót końcowy, b. wynagrodzenie będzie płatne
przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału poprawnie faktury. c. sposób rozliczeń wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę
na etapie ofertowania. d. do końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć
komplet dokumentów w tym: - protokoły badań i sprawdzeń, - oświadczenie kierownika budowy i robót
budowlanych o wbudowaniu materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu, - dokumenty
potwierdzające wbudowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu, - gwarancje producentów i
dostawców na wbudowane materiały i wyroby. 9. Główny kod CPV: 45.11.30.00-2 Roboty na placu
budowy Dodatkowe kody CPV: 45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.33.00.00-9 - Roboty
instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a
następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia
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parametrów nie gorszych niż określone. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na
konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Zaleca się,
aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy
poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi
uwzględnić w cenie oferty. 4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną
odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i
podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu
budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich)..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o charakterze, zakresie i w
wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy PZP
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.30.00-2, 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9.
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: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym
postępowaniu.
III.2) ZALICZKI
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
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Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi
według formuły spełnia - nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złożenie wykazu (wzór w SIWZ)
zawierającego potwierdzenie zrealizowania minimum 2 zamówień polegających na wykonaniu
wielobranżowych (co najmniej w branży budowlanej i sanitarnej) prac remontowych i/lub
inwestycyjnych obiektów kubaturowych użyteczności publicznej zdefiniowanych w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
późniejszymi zmianami) i wartości każdego z nich nie mniejszej niż 200.000 zł oraz
zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia
- nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły
spełnia - nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złożenie wykazu (wzór w SIWZ)
zawierającego dane potwierdzające dysponowanie minimum: - jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - jedną osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne
lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, UWAGA:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa
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lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te
kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o
oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie
spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz przedłożenie aktualnego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł Ocena spełniania
warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi
według formuły spełnia - nie spełnia
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
Minimum 2 zamówień polegających na wykonaniu prac wielobranżowych (co najmniej w branży
budowlanej i sanitarnej) remontowych i/lub inwestycyjnych obiektów kubaturowych użyteczności
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publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) i wartości każdego z nich nie mniejszej niż 200.000 zł..;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• 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:
• 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;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.
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 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;
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
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia w tym o powierzeniu do wykonania
części zamówienia podwykonawcy, z podaniem zakresu powierzonych czynności (wzór w SIWZ). b)
Kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem tych samych co przedstawione przez
Zamawiającego w przedmiarze robót pozycji, z wyszczególnieniem wskaźników cenotwórczych w
oparciu o które został sporządzony każdy z kosztorysów ofertowych. Kosztorys ofertowy w wersji
uproszczonej lub szczegółowej, winny zawierać stawki i narzuty przyjęte do kosztorysowania oraz
wszelkie zestawienia R, M, S. c) Formularz oferty (wzór w SIWZ)

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 - 85
2 - Termin realizacji - 15
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
1. Zamawiający informuje, że przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 2. Dopuszczalne zmiany postanowień
umowy oraz określenie warunków zmian. W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji
w zakresie: a) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w szczególności z powodu: - Wstrzymania robót,
w tym ich rozpoczęcia z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego; - Działań osób
trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek
ze Stron; - Wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych; - Wystąpienia robót zamiennych z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w
zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia z
uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie
przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie
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realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na
materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia; - Siły wyższej, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne
wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły
przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności
takiej jak: klęski żywiołowe; - z zastrzeżeniem, iż w powyżej wyspecyfikowanych przypadkach termin
wykonania zamówienia przesuwa się o czas trwania nadzwyczajnych powodów. b) Zmniejszenia
wynagrodzenia umownego z powodu wystąpienia robót zamiennych. Podstawą określenia
wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony, a w
przypadku robót dodatkowo kosztorys różnicowy, z uwzględnieniem danych wyjściowych do
kosztorysowania określonych poniżej: ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w
kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. c) Zmiany kadry, tj. osób odpowiedzialnych
odpowiednio za: nadzór zamówienia ze strony Wykonawcy, nadzór ze strony Zamawiającego, w
szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym w
odniesieniu osoby kierującej robotami ze strony Wykonawcy, ma być to osoba posiadająca co najmniej
kwalifikacje, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. d) Zmniejszenia
wynagrodzenia z tego powodu, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.mosir.pabianice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pabianice, ul. Grota
Roweckiego 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3.
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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