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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mon.gov.pl

Bydgoszcz: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA SYSTEMU CHŁODZENIA SERWERÓW I UPS WODĄ
LODOWĄ
Numer ogłoszenia: 37191 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 4246 , ul. Szubińska 2, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 378 97 81, faks 52 3782584.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: obrona (jednostka wojskowa).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWA SYSTEMU CHŁODZENIA SERWERÓW I UPS WODĄ
LODOWĄ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy instalacji
chłodzenia serwerów i UPS wodą lodową na terenie kompleksu przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, w zakresie i na
zasadach szczegółowo określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiot zamówienia
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obejmuje (charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia i robót budowlanych): A. sporządzenie dokumentacji budowlanej (projektu) dla wszystkich
branż, niezbędnej dla przebudowy instalacji chłodzenia serwerów i UPS wodą lodową, kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w tym: sporządzenie
projektów wykonawczych, wykazu urządzeń i materiałów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, planów BIOZ dla wszystkich branż w 2 egz., B.
wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych, C. przeprowadzenie prób, testów, rozruchu technologicznego oraz badań
wymaganych dla przedmiotowej instalacji, D. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż w 2 egz. oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu
obsługi nowo zainstalowanych urządzeń.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.22.00-5, 45.31.10.00-0, 45.23.11.00-6.
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: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 10.000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 UPZP. Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. NBP O/O Bydgoszcz - Nr konta 70 1010 1078 0091 3313 9120 0000 z adnotacją
WADIUM - SYSTEM CHŁODZENIA SERWERÓW I UPS (ZiW) 2014 - nr postępowania 002/OZ/PI/2014. Dopuszcza się wskazanie w adnotacji również pełnej nazwy
postępowania ze wskazaniem jego numeru. Dowód wniesienia wadium: 1. zaleca się dołączyć potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy
Zamawiającego - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 2. należy dołączyć w formie oryginału w pozostałych formach określonych w
art. 45 ust. 6 UPZP. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP.
Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
III.2) ZALICZKI
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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
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: A) spełniają warunki, określone na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP, dotyczące: 1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: aktualne
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego min. III stopnia, stwierdzające, że jednostka (Wykonawca) posiada zdolność do zapewnienia ochrony
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE (lub wyższą) wydane przez właściwą Służbę Ochrony Państwa. Ocena, czy Wykonawca spełnia
postawiony wyżej warunek udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia / nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do
oferty dokumentów określonych w pkt. 11.1.2. SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, spełniają
wymienione wyżej warunki udziału w postępowaniu każdy z osobna. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą się wykonaniem w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty
budowlanej wykonanej w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej, tj.: roboty budowlanej w zakresie budowy lub
przebudowy instalacji układu chłodzenia urządzeń przy pomocy min. dwóch agregatów wody lodowej, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto.
Ocena, czy Wykonawca spełnia postawiony wyżej warunek udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na
podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów określonych w pkt. 11.1.3. SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 23 UPZP, spełniają wymienione wyżej warunki udziału w postępowaniu łącznie. Warunek uważa się za spełniony, jeśli zakres
zrealizowany został w jednym zamówieniu (w ramach jednej umowy) dla jednego podmiotu (lub zespołu podmiotów). Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 3) dysponowania odpowiednim: a.
potencjałem technicznym, tj.: nie dotyczy b. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) co najmniej jedną osobą przewidzianą do wykonywania
czynności wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia w zakresie wglądu do dokumentacji powykonawczej oznaczonej klauzulą POUFNE legitymującą się aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego o klauzuli POUFNE lub wyższej, b) co najmniej dwiema osobami
przewidzianymi do wykonywania czynności wynikających z zakresu obejmującego wykonanie systemu detekcji wycieku czynnika chłodzącego legitymującymi się aktualnymi poświadczeniami bezpieczeństwa osobowego o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej, lub upoważnieniami do dostępu do
informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, c) co najmniej dwiema osobami przewidzianymi do wykonywania pozostałych czynności wynikających z
zakresu przedmiotu zamówienia - legitymującymi się aktualnymi poświadczeniami bezpieczeństwa osobowego o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej,
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lub upoważnieniami do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, w tym: - co najmniej jedną osobą z uprawnieniami (np. świadectwem
kwalifikacyjnym SEP D) wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
do wykonywania pracy w zakresie dozoru: 1. urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 2. aparatury kontrolnopomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt. 1, zgodnie z
rozporządzeniem Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. nr 89 poz. 828, - co najmniej dwiema osobami z
uprawnieniami (np. świadectwem kwalifikacyjnym SEP E) wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006
r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji: 1. urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż
1 kV, 2. aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych
w ppkt.1, zgodnie z rozporządzeniem Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. nr 89 poz. 828, - co najmniej jedną
osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje
kontrolowane, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową - Dz. U. nr 121 poz. 1263, - co najmniej jedną
osobą posiadającą min. roczne doświadczenie w zakresie montażu lub obsługi (konserwacji) urządzeń UPS, - co najmniej jedną osobą posiadającą min.
roczne doświadczenie w zakresie montażu lub obsługi (konserwacji) układów automatyki sterującej pracą urządzeń, - co najmniej jedną osobą
posiadającą min. roczne doświadczenie w zakresie montażu lub obsługi (konserwacji) instalacji wykonanych w technologii światłowodowej. Ocena, czy
Wykonawca spełnia postawione wyżej warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie analizy
załączonych do oferty dokumentów określonych w pkt. 11.1.4. SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23
UPZP, spełniają wymienione wyżej warunki udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej, tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).
Ocena, czy Wykonawca spełnia postawione wyżej warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na
podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów określonych w pkt. 11.1.5. SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 23 UPZP, spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia
oświadczenia, iż w przypadku udzielenia mu zamówienia będzie posiadał ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100), przez
cały okres realizacji zamówienia (oświadczenie w tym zakresie zawiera formularz ofertowy). B) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
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zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 UPZP oraz ust. 2 pkt 5 UPZP. Ocena, czy Wykonawca spełnia postawiony wyżej warunek, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów określonych w pkt. 11.1.6. SIWZ. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, spełniają wymieniony wyżej warunek zgodnie z zapisami pkt 11.8. SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
określono w pkt. III.3.1)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
określono w pkt. III.3.1)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
określono w pkt. III.3.1)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
określono w pkt. III.3.1)
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:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
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
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zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
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;
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;
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;
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;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną 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 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;
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III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
ad III.3.1. na potwierdzenie spełniania warunku przedstawionego w pkt. 10.A)1) SIWZ Zamawiający wskazał w pkt. III.4.1) ogłoszenia, iż wymaga złożenia koncesji,
zezwolenia lub licencji. Doprecyzowując zapis, Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ dokumentem wymaganym jest: aktualne świadectwo
bezpieczeństwa przemysłowego.

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: najniższa cena.
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. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy oraz jej uzupełnienia wymagają zgody umawiających się Stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu podpisanego
przez obie Strony pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy wyjątków wskazanych w umowie. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zaistnienia
następujących warunków: 1) w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych i nie cierpiących zwłoki w zakresie wymaganego od Zamawiającego wsparcia dla
jednostek (instytucji) rozmieszczonych w kompleksie przy ul. Szubińskiej 2, 2) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron przeszkód w realizacji umowy w
dotychczasowym kształcie, w tym siły wyższej oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w chwili
zawarcia umowy, 3) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu
art. 67 ust. 1 pkt 5 uPzp, warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania wykonania całości lub części robót na skutek wystąpienia
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, powyższe będzie możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez osoby wskazane w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu, 4) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą
elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, nie droższą niż określona w SIWZ, 5) aktualizacji rozwiązań projektowych
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z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów, 6) wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36 a ust. 5
prawa budowlanego, wymagających zgody projektanta, 7) zmiany w kolejności wykonywania robót budowlanych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy, 8) uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub zmiany technologii, 9)
w przypadku konieczności wprowadzenia zmian równorzędnych lub lepszych funkcjonalnie od tych, jakie przewiduje projekt oraz zaistnienia uzasadnionej
konieczności zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w stosunku do programu funkcjonalno-użytkowego, 10) w przypadku wystąpienia robót
zamiennych i zaniechanych: Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w
stosunku do przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującym na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Przewiduje się także możliwość ograniczenia
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, 11) zmiany Podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem
uzyskania zgody Zamawiającego na realizację zakresu prac przez nowego Podwykonawcę, 12) zmiany dopuszczającej do realizacji części zamówienia przez
Podwykonawcę w sytuacji, gdy Podwykonawca taki nie został wskazany w umowie (ofercie), jednakże Zamawiający dopuszczał podwykonawstwo w tym zakresie,
po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego, 13) zaistnieją okoliczności powodujące konieczność zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji
zamówienia na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem że nowy Podwykonawca wykaże
spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotychczasowy Podwykonawca, 14)
zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, b) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, c) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych
nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, d) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, 15) zmiany terminu płatności ostatniej faktury, 16) zmiany limitu finansowego w danym roku budżetowym, 17)
zmiany w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu zawarcia umowy, 18) potrzeby zmian
wynikających z postanowień niniejszej umowy. 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być wprowadzone na wniosek Strony umowy. 4. Warunkiem wprowadzenia
zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie, wniosku o którym mowa w ust. 3, wraz z uzasadnieniem zawierającym, odpowiednio: opis i uzasadnienie propozycji
zmian, opis wpływu zmiany na harmonogram, koszty i termin wykonania umowy. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2), §
20 ust. 2 pkt. 1) - 3), 5), 6), 9), 15), 17) Zamawiający może wydłużyć termin realizacji niniejszej umowy o czas niezbędny, celem należytego wykonania zobowiązań
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umownych Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może to powodować żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Warunkiem wprowadzenia zmian, o
których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2), § 20 ust. 2 pkt. 1) - 3), 5), 6), 9), 15), 17) poza wskazanymi w ust. 4, jest dostarczenie dokumentu podpisanego przez
uprawnione osoby potwierdzającego w sposób obiektywny zaistnienie okoliczności, na które powołuje się Wykonawca. 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o
których mowa w § 4 ust. 4, § 20 ust. 2 pkt. 1), 2), 4), 8), 10), 18), Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może to
powodować żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w § 4 ust. 4, § 20 ust. 2 pkt. 1), 2), 4), 8), 10),
18), poza wskazanymi w ust. 4, jest dostarczenie dokumentu podpisanego przez uprawnione osoby potwierdzającego w sposób obiektywny zaistnienie
okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, wraz z wyceną.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mon.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa Nr 4246, ul. Szubińska 2, 85-915 Bydgoszcz, pok. nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Jednostka Wojskowa Nr
4246, ul. Szubińska 2, 85-915 Bydgoszcz, Kancelaria Jawna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin otwarcia ofert: w dniu 17/03/2014
r. o godz. 10:00. Miejsce otwarcia ofert: jak wskazano w pkt. IV.4.4), pok. nr 107.
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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