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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Bródnowski w
Warszawie Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kondratowicza 8
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-242

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 223265353

Osoba do kontaktów: Anna Karczmarczyk-Tryc
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl

Faks: +48 223265834

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://bip.brodnowski.pl/
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z
o.o. wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb
zakupionego sprzętu dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową zintegrowanej sali operacyjnej MSB/
PN/16/02/2015.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala
Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w celu
dostosowania pomieszczeń dla potrzeb zakupionego sprzętu dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową
zintegrowanej sali operacyjnej. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
zgodnie z którą przeprowadzone zostaną roboty budowlane na łącznej powierzchni 1 285 m2, polegające
na budowie zintegrowanej sali operacyjnej z pełną neuronawigacją i zapleczem w postaci sal przed- i
pooperacyjnych oraz multimedialnej sali dydaktyczno – konferencyjnej. W ramach prac budowlanych
zmodernizowana zostanie również część Oddziału Neurochirurgii. Przedmiotem zamówienia jest ponadto
zakup specjalistycznej aparatury medycznej, głównie na potrzeby Kliniki Neurochirurgii Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego: rezonans magnetyczny 3.0T, uchwyt do głowy, stół operacyjny, lampa operacyjna,
specjalistyczne oprogramowanie do operacji. Wszelkie urządzenia i aparatura medyczna będą posiadały
odpowiednie atesty (certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania), uzyskane na zasadach i w trybie
określonych w odrębnych przepisach oraz odpowiadające aktualnej wiedzy, nie będą też wymagały ulepszeń.
Realizacja głównego założenia projektu jakim jest zakup sprzętu wymaga przeprowadzenia modernizacji
pomieszczeń, w których ma być zainstalowany zakupiony sprzęt i aparatura. Projekt realizowany jest w ramach
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 7.1 „ Infrastruktura
służąca ochronie zdrowia i życia”.
Zamówienie będzie realizowane w następujących po sobie etapach.
ETAP I - prace projektowe:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji projektowej
obejmującej w pierwszej kolejności koncepcję architektoniczną, a następnie na podstawie zatwierdzonej
koncepcji opracowanie projektu budowlanego oraz wielobranżowych projektów wykonawczych ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz kosztorysami
uproszczonymi. Wykonawca ponadto zapewni nadzór autorski w czasie realizacji prac. W ramach opracowania
dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń i/lub zgłoszeń oraz uzyskania
decyzji, jeśli będą one konieczne do wykonania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie
dostosować pomieszczenia objęte zakresem modernizacji oraz związane z nimi urządzenia i instalacje do
aktualnych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów dla budynków służby zdrowia, w zakresie
niezbędnym do pozytywnego odbioru całej modernizowanej powierzchni przez Zamawiającego, a także
uzyskania (w razie ustanowienia takiego obowiązku przez organ administracji budowlanej) ostatecznego i
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
ETAP II – wykonanie robót budowlanych
Szczegółowy zakres obowiązków w tym zakresie określają programy funkcjonalno- użytkowe oraz projekt
umowy. Jakiekolwiek użyte w treści dokumentacji nazwy własne urządzeń , materiałów, czy technologii,
użyte zostały jedynie dla przykładu lub dla wskazania wymagań funkcjonalnych zamierzeń Zamawiającego.
Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisanych w programach funkcjonalnoużytkowych, pod warunkiem, iż rozwiązania te będą nie gorsze od przewidzianych lub wykonawca otrzyma od
Zamawiającego wyraźną zgodę na piśmie na zastosowanie technologii, materiałów odmiennych od przyjętych
w dokumentacji. Wszystkie roboty objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z przepisami, w
szczególności Prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, warunkami określonymi w SIWZ,
istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki do SIWZ. Wszystkie dostarczone materiały muszą
być fabrycznie nowe.
Zamawiający zastrzega, że wykonanie części prac w niektórych strefach budynku będzie realizowane przez
Wykonawcę poza godzinami powszechnie uznawanymi za robocze (tj. w innych godzinach niż 8.00 – 16.00 w
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dni od poniedziałku do niedzieli). W takich przypadkach harmonogram realizacji prac musi być zatwierdzony
przez Zamawiającego.
Dla potrzeb przygotowania przez Wykonawców oferty a następnie realizacji umowy wersją wiążącą
dokumentacji jest wersja PDF.
Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w
części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w dokumentacji winny
być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej dokumentacji,
Wykonawca przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić z Zamawiającym, który jako jedyny jest upoważniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw.
Jeżeli w jakiejkolwiek części dokumentacji pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych
o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne
jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień
publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający
wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do
określonych w dokumentacji przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, pod warunkiem:
1) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia o parametrach
technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji,
2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany
jest do wskazania na etapie oferty w wyraźny sposób zaproponowanych materiałów oraz dołączenia kart
technicznych urządzeń i innych elementów wyposażenia zawierających parametry techniczne, celem
porównania równoważności materiałów i urządzeń opisanych. Dokonanie zmiany możliwe jest tylko wtedy,
gdy zaproponowana przez Wykonawcę zmiana nie powoduje zmiany dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych jest możliwe także w przypadku realizacji umowy i konieczności zmiany już opracowanej
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej na podstawie programów funkcjonalno - użytkowych, jednak pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta oraz złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o poniesieniu wszelkich
kosztów związanych z przeprojektowaniem (w tym kosztów wynagrodzenia projektanta).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1. Program Funkcjonalno użytkowy przebudowy pomieszczeń na I piętrze bloku „C” po byłym bloku
operacyjnym dla potrzeb utworzenia Europejskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Nowotworów Układu
Nerwowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.; ul. Kondratowicza 8; 03-242
Warszawa.
2. Program Funkcjonalno Użytkowy „Modernizacja Oddziału Neurochirugii – Część B, zlokalizowanego na V
piętrze budynku „C” Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego W Warszawie Sp. z o.o.
ETAP III dostawa sprzętu medycznego, obejmującego:
rezonans magnetyczny, zintegrowaną salę operacyjną z neuronawigacją, stół operacyjny, dwuczaszową lampę
operacyjną, uchwyt do głowy, oprogramowanie do operacji, mikroskop operacyjny.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33000000
33111610
33113000
33162000
45000000
45400000
71220000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
MSB/PN/16/02/2015
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_MSWwWSPZ00
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-031740 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 049-085063 z dnia: 11/03/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
06/03/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Przedmiotem zamówienia jest
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub
zakup specjalistycznego sprzętu
medycznego dla Mazowieckiego
zakupu
Szpitala Bródnowskiego w
Warszawie Sp. z o.o. wraz z
zaprojektowaniem i wykonaniem
robót budowlanych w celu
dostosowania pomieszczeń dla
potrzeb zakupionego sprzętu dla
Kliniki Neurochirurgii związanych
z budową zintegrowanej sali
operacyjnej. W ramach przedmiotu
zamówienia Wykonawca
zobowiązany będzie do:
Wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na
podstawie Programu FunkcjonalnoUżytkowego, zgodnie z którą
przeprowadzone zostaną
roboty budowlane na łącznej
powierzchni 1 285 m², polegające
na budowie zintegrowanej sali
operacyjnej z pełną neuronawigacją
i zapleczem w postaci sal
przed- i pooperacyjnych oraz
multimedialnej sali dydaktyczno–

Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest
zakup specjalistycznego sprzętu
medycznego dla Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego w
Warszawie Sp. z o.o. wraz z
zaprojektowaniem i wykonaniem
robót budowlanych w celu
dostosowania pomieszczeń dla
potrzeb zakupionego sprzętu dla
Kliniki Neurochirurgii związanych
z budową zintegrowanej sali
operacyjnej. W ramach przedmiotu
zamówienia Wykonawca
zobowiązany będzie do:
Wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na
podstawie Programu FunkcjonalnoUżytkowego, zgodnie z którą
przeprowadzone zostaną
roboty budowlane na łącznej
powierzchni 1 285 m², polegające
na budowie zintegrowanej sali
operacyjnej z pełną neuronawigacją
i zapleczem w postaci sal
przed- i pooperacyjnych oraz
multimedialnej sali dydaktyczno–
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konferencyjnej. W ramach prac
budowlanych zmodernizowana
zostanie również część Oddziału
Neurochirurgii. Przedmiotem
zamówienia jest ponadto zakup
specjalistycznej aparatury
medycznej, głównie na potrzeby
Kliniki Neurochirurgii Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego: rezonans
magnetyczny 3.0T, uchwyt do głowy,
stół operacyjny, lampa operacyjna,
specjalistyczne oprogramowanie
do operacji. Wszelkie urządzenia i
aparatura medyczna będą posiadały
odpowiednie atesty (certyfikaty,
świadectwa dopuszczenia do
użytkowania), uzyskane na
zasadach i w trybie określonych
w odrębnych przepisach oraz
odpowiadające aktualnej wiedzy,
nie będą też wymagały ulepszeń.
Realizacja głównego założenia
projektu jakim jest zakup sprzętu
wymaga przeprowadzenia
modernizacji pomieszczeń, w
których ma być zainstalowany
zakupiony sprzęt i aparatura.
Projekt realizowany jest w ramach
dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Działanie 7.1
„Infrastruktura służąca ochronie
zdrowia i życia”.
Zamówienie będzie realizowane w
następujących po sobie etapach.
Etap I – prace projektowe:
W ramach zamówienia Wykonawca
zobowiązany będzie do
sporządzenia dokumentacji
projektowej obejmującej w
pierwszej kolejności koncepcję
architektoniczną, a następnie na
podstawie zatwierdzonej koncepcji
opracowanie projektu budowlanego
oraz wielobranżowych projektów
wykonawczych ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych (STWIORB)
oraz kosztorysami uproszczonymi.
Wykonawca ponadto zapewni
nadzór autorski w czasie realizacji
prac. W ramach opracowania
dokumentacji Wykonawca
zobowiązuje się do uzyskania
wszelkich pozwoleń i/lub zgłoszeń
oraz uzyskania decyzji, jeśli będą
one konieczne do wykonania
robót budowlanych. Wykonawca

konferencyjnej. W ramach prac
budowlanych zmodernizowana
zostanie również część Oddziału
Neurochirurgii. Przedmiotem
zamówienia jest ponadto zakup
specjalistycznej aparatury
medycznej, głównie na potrzeby
Kliniki Neurochirurgii Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego: rezonans
magnetyczny 3.0T, stół operacyjny,
lampa operacyjna, specjalistyczne
oprogramowanie do operacji.
Wszelkie urządzenia i aparatura
medyczna będą posiadały
odpowiednie atesty (certyfikaty,
świadectwa dopuszczenia do
użytkowania), uzyskane na
zasadach i w trybie określonych
w odrębnych przepisach oraz
odpowiadające aktualnej wiedzy,
nie będą też wymagały ulepszeń.
Realizacja głównego założenia
projektu jakim jest zakup sprzętu
wymaga przeprowadzenia
modernizacji pomieszczeń, w
których ma być zainstalowany
zakupiony sprzęt i aparatura.
Projekt realizowany jest w ramach
dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Działanie 7.1
„Infrastruktura służąca ochronie
zdrowia i życia”.
Zamówienie będzie realizowane w
następujących po sobie etapach.
Etap I – prace projektowe:
W ramach zamówienia Wykonawca
zobowiązany będzie do
sporządzenia dokumentacji
projektowej obejmującej w
pierwszej kolejności koncepcję
architektoniczną, a następnie na
podstawie zatwierdzonej koncepcji
opracowanie projektu budowlanego
oraz wielobranżowych projektów
wykonawczych ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych (STWIORB)
oraz kosztorysami uproszczonymi.
Wykonawca ponadto zapewni
nadzór autorski w czasie realizacji
prac. W ramach opracowania
dokumentacji Wykonawca
zobowiązuje się do uzyskania
wszelkich pozwoleń i/lub zgłoszeń
oraz uzyskania decyzji, jeśli będą
one konieczne do wykonania
robót budowlanych. Wykonawca
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zobowiązany będzie dostosować
zobowiązany będzie dostosować
pomieszczenia objęte zakresem
pomieszczenia objęte zakresem
modernizacji oraz związane z
modernizacji oraz związane z
nimi urządzenia i instalacje do
nimi urządzenia i instalacje do
aktualnych wymagań wynikających aktualnych wymagań wynikających
z obowiązujących przepisów
z obowiązujących przepisów
dla budynków służby zdrowia,
dla budynków służby zdrowia,
w zakresie niezbędnym do
w zakresie niezbędnym do
pozytywnego odbioru całej
pozytywnego odbioru całej
modernizowanej powierzchni przez modernizowanej powierzchni przez
Zamawiającego, a także uzyskania Zamawiającego, a także uzyskania
(w razie ustanowienia takiego
(w razie ustanowienia takiego
obowiązku przez organ administracji obowiązku przez organ administracji
budowlanej) ostatecznego i
budowlanej) ostatecznego i
prawomocnego pozwolenia na
prawomocnego pozwolenia na
użytkowanie.
użytkowanie.
Etap II – wykonanie robót
Etap II – wykonanie robót
budowlanych
budowlanych
Szczegółowy zakres obowiązków
Szczegółowy zakres obowiązków
w tym zakresie określają programy w tym zakresie określają programy
funkcjonalno-użytkowe oraz
funkcjonalno-użytkowe oraz
projekt umowy. Jakiekolwiek użyte projekt umowy. Jakiekolwiek użyte
w treści dokumentacji nazwy
w treści dokumentacji nazwy
własne urządzeń, materiałów, czy
własne urządzeń, materiałów, czy
technologii, użyte zostały jedynie
technologii, użyte zostały jedynie
dla przykładu lub dla wskazania
dla przykładu lub dla wskazania
wymagań funkcjonalnych zamierzeń wymagań funkcjonalnych zamierzeń
Zamawiającego. Wykonawca
Zamawiającego. Wykonawca
może zastosować rozwiązania
może zastosować rozwiązania
równoważne do opisanych
równoważne do opisanych
w programach funkcjonalnow programach funkcjonalnoużytkowych, pod warunkiem, iż
użytkowych, pod warunkiem, iż
rozwiązania te będą nie gorsze od rozwiązania te będą nie gorsze od
przewidzianych lub wykonawca
przewidzianych lub wykonawca
otrzyma od Zamawiającego
otrzyma od Zamawiającego
wyraźną zgodę na piśmie na
wyraźną zgodę na piśmie na
zastosowanie technologii, materiałów zastosowanie technologii, materiałów
odmiennych od przyjętych
odmiennych od przyjętych
w dokumentacji. Wszystkie
w dokumentacji. Wszystkie
roboty objęte zamówieniem
roboty objęte zamówieniem
muszą być wykonane zgodnie
muszą być wykonane zgodnie
z przepisami, w szczególności
z przepisami, w szczególności
Prawa budowlanego, ustawy
Prawa budowlanego, ustawy
Prawo Zamówień Publicznych,
Prawo Zamówień Publicznych,
warunkami określonymi w SIWZ,
warunkami określonymi w SIWZ,
istotnych postanowieniach umowy istotnych postanowieniach umowy
stanowiących załączniki do SIWZ. stanowiących załączniki do SIWZ.
Wszystkie dostarczone materiały
Wszystkie dostarczone materiały
muszą być fabrycznie nowe.
muszą być fabrycznie nowe.
Zamawiający zastrzega, że
Zamawiający zastrzega, że
wykonanie części prac w niektórych wykonanie części prac w niektórych
strefach budynku będzie realizowane strefach budynku będzie realizowane
przez Wykonawcę poza godzinami przez Wykonawcę poza godzinami
powszechnie uznawanymi za
powszechnie uznawanymi za
robocze (tj. w innych godzinach niż robocze (tj. w innych godzinach niż
8:00–16:00 w dni od poniedziałku
8:00–16:00 w dni od poniedziałku
do niedzieli). W takich przypadkach do niedzieli). W takich przypadkach
harmonogram realizacji prac
harmonogram realizacji prac
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musi być zatwierdzony przez
musi być zatwierdzony przez
Zamawiającego.
Zamawiającego.
Dla potrzeb przygotowania przez
Dla potrzeb przygotowania przez
Wykonawców oferty a następnie
Wykonawców oferty a następnie
realizacji umowy wersją wiążącą
realizacji umowy wersją wiążącą
dokumentacji jest wersja PDF.
dokumentacji jest wersja PDF.
Rysunki i część opisowa są
Rysunki i część opisowa są
w dokumentacji wzajemnie
w dokumentacji wzajemnie
uzupełniającymi się. Wszystkie
uzupełniającymi się. Wszystkie
elementy ujęte w części opisowej,
elementy ujęte w części opisowej,
a nie pokazane na rysunkach oraz a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie
pokazane na rysunkach, a nie
ujęte w dokumentacji winny być
ujęte w dokumentacji winny być
traktowane jakby były ujęte w obu. traktowane jakby były ujęte w obu.
W przypadku wątpliwości, co do
W przypadku wątpliwości, co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, interpretacji niniejszej dokumentacji,
Wykonawca przed złożeniem
Wykonawca przed złożeniem
oferty powinien je wyjaśnić z
oferty powinien je wyjaśnić z
Zamawiającym, który jako jedyny
Zamawiającym, który jako jedyny
jest upoważniony do autoryzacji i
jest upoważniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstępstw.
odstępstw.
Jeżeli w jakiejkolwiek części
Jeżeli w jakiejkolwiek części
dokumentacji pojawią się
dokumentacji pojawią się
ewentualnie wskazania znaków
ewentualnie wskazania znaków
towarowych, patentów lub
towarowych, patentów lub
pochodzenia, to określają one
pochodzenia, to określają one
minimalny standard jakości
minimalny standard jakości
materiałów lub urządzeń przyjętych materiałów lub urządzeń przyjętych
do wyceny. Zamawiający dopuszcza do wyceny. Zamawiający dopuszcza
możliwość zaoferowania przez
możliwość zaoferowania przez
Wykonawcę materiałów i urządzeń Wykonawcę materiałów i urządzeń
równoważnych o parametrach
równoważnych o parametrach
nie gorszych od wymaganych.
nie gorszych od wymaganych.
Oferowane materiały i urządzenia
Oferowane materiały i urządzenia
muszą być równoważne jakościowo muszą być równoważne jakościowo
tym podanym w specyfikacji
tym podanym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
istotnych warunków zamówienia
(SIWZ). Ciężar udowodnienia
(SIWZ). Ciężar udowodnienia
równoważności zaoferowanego
równoważności zaoferowanego
przedmiotu spoczywa na
przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy (art. 30 ust.5 ustawy
Wykonawcy (art. 30 ust.5 ustawy
Prawo zamówień publicznych). W
Prawo zamówień publicznych). W
przypadku wątpliwości dotyczących przypadku wątpliwości dotyczących
równoważności oferowanych
równoważności oferowanych
produktów zamawiający wezwie
produktów zamawiający wezwie
Wykonawcę do złożenia we
Wykonawcę do złożenia we
wskazanym terminie wyjaśnień
wskazanym terminie wyjaśnień
dotyczących treści oferty.
dotyczących treści oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość Zamawiający dopuszcza możliwość
zaoferowania materiałów i urządzeń zaoferowania materiałów i urządzeń
równoważnych w stosunku do
równoważnych w stosunku do
określonych w dokumentacji przez określonych w dokumentacji przez
wskazanie znaków towarowych,
wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, pod
patentów lub pochodzenia, pod
warunkiem:
warunkiem:
1) zastosowania wyrobów
1) zastosowania wyrobów
budowlanych, urządzeń, materiałów budowlanych, urządzeń, materiałów
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i elementów wyposażenia o
i elementów wyposażenia o
parametrach technicznych i
parametrach technicznych i
jakościowych nie gorszych niż
jakościowych nie gorszych niż
wyroby budowlane i urządzenia
wyroby budowlane i urządzenia
wskazane w dokumentacji;
wskazane w dokumentacji;
2) wykazania, że zastosowane
2) wykazania, że zastosowane
wyroby budowlane i urządzenia
wyroby budowlane i urządzenia
spełniają wymagania określone w
spełniają wymagania określone w
dokumentacji.
dokumentacji.
W przypadku zaoferowania
W przypadku zaoferowania
przez Wykonawcę materiałów
przez Wykonawcę materiałów
równoważnych, Wykonawca
równoważnych, Wykonawca
zobowiązany jest do wskazania
zobowiązany jest do wskazania
na etapie oferty w wyraźny sposób na etapie oferty w wyraźny sposób
zaproponowanych materiałów
zaproponowanych materiałów
oraz dołączenia kart technicznych
oraz dołączenia kart technicznych
urządzeń i innych elementów
urządzeń i innych elementów
wyposażenia zawierających
wyposażenia zawierających
parametry techniczne, celem
parametry techniczne, celem
porównania równoważności
porównania równoważności
materiałów i urządzeń opisanych.
materiałów i urządzeń opisanych.
Dokonanie zmiany możliwe jest tylko Dokonanie zmiany możliwe jest tylko
wtedy, gdy zaproponowana przez
wtedy, gdy zaproponowana przez
Wykonawcę zmiana nie powoduje Wykonawcę zmiana nie powoduje
zmiany dokumentacji. Zastosowanie zmiany dokumentacji. Zastosowanie
rozwiązań równoważnych jest
rozwiązań równoważnych jest
możliwe także w przypadku realizacji możliwe także w przypadku realizacji
umowy i konieczności zmiany już
umowy i konieczności zmiany już
opracowanej przez Wykonawcę
opracowanej przez Wykonawcę
dokumentacji projektowej na
dokumentacji projektowej na
podstawie programów funkcjonalno- podstawie programów funkcjonalnoużytkowych, jednak pod warunkiem użytkowych, jednak pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta
uzyskania zgody projektanta
oraz złożenia przez Wykonawcę
oraz złożenia przez Wykonawcę
oświadczenia o poniesieniu
oświadczenia o poniesieniu
wszelkich kosztów związanych z
wszelkich kosztów związanych z
przeprojektowaniem (w tym kosztów przeprojektowaniem (w tym kosztów
wynagrodzenia projektanta).
wynagrodzenia projektanta).
Szczegółowy opis przedmiotu
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera:
zamówienia zawiera:
1. Program Funkcjonalno użytkowy 1. Program Funkcjonalno użytkowy
przebudowy pomieszczeń na
przebudowy pomieszczeń na
I piętrze bloku „C” po byłym
I piętrze bloku „C” po byłym
bloku operacyjnym dla potrzeb
bloku operacyjnym dla potrzeb
utworzenia Europejskiego Centrum utworzenia Europejskiego Centrum
Kompleksowego Leczenia
Kompleksowego Leczenia
Nowotworów Układu Nerwowego w Nowotworów Układu Nerwowego w
Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim
w Warszawie Sp. z o.o.; ul.
w Warszawie Sp. z o.o.; ul.
Kondratowicza 8; 03-242 Warszawa. Kondratowicza 8; 03-242 Warszawa.
2. Program Funkcjonalno
2. Program Funkcjonalno
Użytkowy „Modernizacja Oddziału Użytkowy „Modernizacja Oddziału
Neurochirugii – Część B,
Neurochirugii – Część B,
zlokalizowanego na V piętrze
zlokalizowanego na V piętrze
budynku „C” Mazowieckiego Szpitala budynku „C” Mazowieckiego Szpitala
Bródnowskiego W Warszawie Sp. z Bródnowskiego W Warszawie Sp. z
o.o.”.
o.o.”.
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Etap III dostawa sprzętu
medycznego, obejmującego:
— rezonans magnetyczny,
zintegrowaną salę operacyjną z
neuronawigacją, stół operacyjny,
dwuczaszową lampę operacyjną,
uchwyt do głowy, oprogramowanie
do operacji, mikroskop operacyjny.

3. Wytyczne dla Branży elektrycznej.
4. Rzuty pomieszczeń – 2 rysunki.
Etap III dostawa sprzętu
medycznego, obejmującego:
— rezonans magnetyczny,
zintegrowaną salę operacyjną z
neuronawigacją, stół operacyjny,
dwuczaszową lampę operacyjną,
oprogramowanie do operacji,
mikroskop operacyjny.

Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Wykonanie zamówienia podlega
Wykonanie zamówienia podlega
III.1.4)Inne szczególne warunki
szczególnym warunkom: tak
szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków:
1. Dokumenty potwierdzające
Wykonanie zamówienia podlega
1. Dokumenty potwierdzające
dopuszczenie oferowanych
szczególnym warunkom: tak
dopuszczenie oferowanych
wyrobów medycznych (wszystkie
Opis szczególnych warunków:
wyrobów medycznych (wszystkie
opisane przez Zamawiającego
1. Dokumenty potwierdzające
opisane przez Zamawiającego
urządzenia: rezonans magnetyczny,
urządzenia: rezonans magnetyczny, zintegrowana sala operacyjna z
dopuszczenie oferowanych
zintegrowana sala operacyjna z
neuronawigacją, stół operacyjny,
wyrobów medycznych (wszystkie
neuronawigacją, stół operacyjny,
dwuczaszowa lampa operacyjna,
opisane przez Zamawiającego
dwuczaszowa lampa operacyjna,
mikroskop) do obrotu i do używania
oraz oznakowanie znakiem CE
urządzenia: rezonans magnetyczny, uchwyt do głowy, mikroskop)
do obrotu i do używania oraz
zgodnie ustawą z 20.5.2010 o
zintegrowana sala operacyjna z
oznakowanie znakiem CE zgodnie wyrobach medycznych (Dz.U. Nr
neuronawigacją, stół operacyjny,
ustawą z 20.5.2010 o wyrobach
107, poz. 679 z późn. zm.).
dwuczaszowa lampa operacyjna,
medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 2. Karty katalogowe wraz z
z późn. zm.).
opisami technicznymi w języku
uchwyt do głowy, mikroskop)
2.
Karty
katalogowe
wraz
z
polskim (wszystkie opisane przez
do obrotu i do używania oraz
opisami technicznymi w języku
Zamawiającego urządzenia:
oznakowanie znakiem CE zgodnie polskim (wszystkie opisane przez
rezonans magnetyczny,
Zamawiającego urządzenia:
zintegrowana sala operacyjna z
ustawą z 20.5.2010 o wyrobach
neuronawigacją, stół operacyjny,
medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 rezonans magnetyczny,
zintegrowana sala operacyjna z
dwuczaszowa lampa operacyjna,
z późn. zm.). 2. Karty katalogowe
neuronawigacją, stół operacyjny,
mikroskop). Zamawiający dopuszcza
wraz z opisami technicznymi
dwuczaszowa lampa operacyjna,
katalogi w języku angielskim wraz z
uchwyt do głowy, mikroskop).
opisami technicznymi oferowanych
w języku polskim (wszystkie
Zamawiający dopuszcza katalogi w wyrobów w języku polskim.
opisane przez Zamawiającego
języku angielskim wraz z opisami
urządzenia: rezonans magnetyczny, technicznymi oferowanych wyrobów
zintegrowana sala operacyjna z
w języku polskim.
neuronawigacją, stół operacyjny,
dwuczaszowa lampa operacyjna,
uchwyt do głowy, mikroskop).
Zamawiający dopuszcza katalogi w
języku angielskim wraz z opisami
technicznymi oferowanych wyrobów
w języku polskim.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)Informacje dodatkowe

Zamiast:

Powinno być:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia,
w tym przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców. Dokument
pełnomocnictwa musi być załączony
do oferty i zawierać w szczególności
wskazanie: postępowania o

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia,
w tym przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców. Dokument
pełnomocnictwa musi być załączony
do oferty i zawierać w szczególności
wskazanie: postępowania o
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zamówienie publiczne, którego
dotyczy, wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie
zamówienia, ustanowionego
Pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania, obejmujący przede
wszystkim:
1) reprezentowanie konsorcjum
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
2) zaciąganie w imieniu konsorcjum
zobowiązań;
3) złożenie oferty wspólnie;
4) prowadzenie korespondencji
i podejmowanie zobowiązań
związanych z postępowaniem o
zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi
być podpisany w imieniu wszystkich
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
w tym wykonawcę ustanowionego
jako Pełnomocnika i przez
osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione
we właściwym rejestrze lub
ewidencji Wykonawcy. W przypadku
podmiotów występujących wspólnie
każdy z uczestników musi załączyć
do oferty dokumenty
określone w sekcji III.2.1 pkt 1–8. W
przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach
których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
W przypadku oceny spełniania
warunków przetargowych przez
podmioty występujące wspólnie
warunki te będązsumowane w celu
łącznej oceny. Nie dopuszcza się
uczestnictwa danego Wykonawcy
w więcej niż jednym podmiocie
występującym wspólnie.
Uwaga: W przypadku, gdy
zastosowanie znajduje art. 26
ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli oświadczeń lub

zamówienie publiczne, którego
dotyczy, wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie
zamówienia, ustanowionego
Pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania, obejmujący przede
wszystkim:
1) reprezentowanie konsorcjum
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
2) zaciąganie w imieniu konsorcjum
zobowiązań;
3) złożenie oferty wspólnie;
4) prowadzenie korespondencji
i podejmowanie zobowiązań
związanych z postępowaniem o
zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi
być podpisany w imieniu wszystkich
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
w tym wykonawcę ustanowionego
jako Pełnomocnika i przez
osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione
we właściwym rejestrze lub
ewidencji Wykonawcy. W przypadku
podmiotów występujących wspólnie
każdy z uczestników musi załączyć
do oferty dokumenty
określone w sekcji III.2.1 pkt 1–8. W
przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach
których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
W przypadku oceny spełniania
warunków przetargowych przez
podmioty występujące wspólnie
warunki te będązsumowane w celu
łącznej oceny. Nie dopuszcza się
uczestnictwa danego Wykonawcy
w więcej niż jednym podmiocie
występującym wspólnie.
Uwaga: W przypadku, gdy
zastosowanie znajduje art. 26
ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli oświadczeń lub
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dokumentów, o których mowa w art. dokumentów, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego
wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
zawierające błędy lub którzy złożyli zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich
wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu
Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na
postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego
wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez
potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w
Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych
budowlane wymagań określonych
przez Zamawiającego, nie później przez Zamawiającego, nie później
niż w dniu, w którym upłynął termin niż w dniu, w którym upłynął termin
składania wniosków o dopuszczenie składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo
do udziału w postępowaniu albo
termin składania ofert. Wykonawca termin składania ofert. Wykonawca
na żądanie zamawiającego i w
na żądanie zamawiającego i w
zakresie przez niego wskazanym jest zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, zobowiązany wykazać odpowiednio,
nie później niż na dzień składania
nie później niż na dzień składania
wniosków o dopuszczenie do udziału wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub składania
w postępowaniu lub składania
ofert, spełnianie warunków, o
ofert, spełnianie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1, i brak których mowa w art. 22 ust. 1, i brak
podstaw do wykluczenia z powodu podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1.
mowa w art. 24 ust. 1.
1. Jeżeli informacje w jakichkolwiek 1. Jeżeli informacje w jakichkolwiek
dokumentach zostaną podane
dokumentach zostaną podane
ze wskazaniem waluty innej, niż
ze wskazaniem waluty innej, niż
polska, Wykonawca powinien
polska, Wykonawca powinien
przeliczyć kwoty w określonej
przeliczyć kwoty w określonej
walucie zagranicznej na polskie złote walucie zagranicznej na polskie złote
wg średniego kursu NBP na dzień wg średniego kursu NBP na dzień
publikacji ogłoszenia w Dzienniku
publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli
Wykonawca nie dokona wymaganej Wykonawca nie dokona wymaganej
czynności Zamawiający dokona
czynności Zamawiający dokona
stosownego przeliczenia, wg zasad stosownego przeliczenia, wg zasad
określonych powyżej.
określonych powyżej.
2. Inne wymagane oświadczenia i
2. Inne wymagane oświadczenia i
dokumenty:
dokumenty:
W przypadku Wykonawcy
W przypadku Wykonawcy
reprezentowanego przez
reprezentowanego przez
pełnomocnika do oferty należy
pełnomocnika do oferty należy
dołączyć dokument pełnomocnictwa dołączyć dokument pełnomocnictwa
w oryginale określający jego zakres w oryginale określający jego zakres
i podpisany przez osoby uprawnione i podpisany przez osoby uprawnione
do reprezentacji
do reprezentacji
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Wykonawcy. W przypadku złożenia Wykonawcy. W przypadku złożenia
kserokopii pełnomocnictwa musi być kserokopii pełnomocnictwa musi być
ono potwierdzone „za zgodność z
ono potwierdzone „za zgodność z
oryginałem” przez mocodawcę lub oryginałem” przez mocodawcę lub
notarialnie.
notarialnie.
3. Termin wykonania zamówienia w 3. Termin wykonania zamówienia w
uzupełnieniu do informacji zawartej uzupełnieniu do informacji zawartej
w sekcji II.3):
w sekcji II.3):
— realizowany będzie: zakup
— realizowany będzie: zakup
specjalistycznego sprzętu
specjalistycznego sprzętu
medycznego dla Mazowieckiego
medycznego dla Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego w
Szpitala Bródnowskiego w
Warszawie Sp. z o.o. wraz z
Warszawie Sp. z o.o. wraz z
zaprojektowaniem i wykonaniem
zaprojektowaniem i wykonaniem
robót budowlanych w celu
robót budowlanych w celu
dostosowania pomieszczeń dla
dostosowania pomieszczeń dla
potrzeb zakupionego sprzętu dla
potrzeb zakupionego sprzętu dla
Kliniki Neurochirurgii związanych
Kliniki Neurochirurgii związanych
z budową zintegrowanej sali
z budową zintegrowanej sali
operacyjnej – od daty zawarcia
operacyjnej – od daty zawarcia
umowy do 30.6.2015. Zamawiający umowy do 30.6.2015. Zamawiający
zastrzega sobie zmianę ww. terminu zastrzega sobie zmianę ww. terminu
na zasadach wskazanych w pkt 20.4 na zasadach wskazanych w pkt 20.4
SIWZ.
SIWZ.
4. Ilekroć w niniejszym dokumencie 4. Ilekroć w niniejszym dokumencie
użyte jest pojęcie:
użyte jest pojęcie:
a) „Ustawa” bez bliższego
a) „Ustawa” bez bliższego
określenia, o jaką ustawę chodzi – określenia, o jaką ustawę chodzi –
dotyczy ono ustawy z 29.1.2004.
dotyczy ono ustawy z 29.1.2004.
Prawo zamówień publicznych (t.j.
Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.).
zm.).
b) „SIWZ” – rozumieć przez to należy b) „SIWZ” – rozumieć przez to należy
Specyfikację Istotnych Warunków
Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia.
Zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych w 5. W sprawach nieuregulowanych w
SIWZ mają zastosowanie przepisy SIWZ mają zastosowanie przepisy
Ustawy oraz przepisy Ustawy z
Ustawy oraz przepisy Ustawy z
23.4.1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. z 23.4.1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. z
2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
Ponadto Wykonawca dołączy do
20.4 Zamawiający przewiduje
oferty:
możliwość zmiany umowy oraz
1. Wypełniony formularz ofertowy
określa następujące warunki zmiany:
wg wzoru stanowiącego odpowedni 1) zmiany w zakresie formy
załącznik do SIWZ.
wniesienia zabezpieczenia
2. Kosztorys ofertowy sporządzony należytego wykonania przedmiotu
metodą kalkulacji uproszczonej.
umowy,
3. Wypełnione zestawienie
2) zmiany umowy w zakresie terminu
parametrów granicznych
realizacji umowy (przedłużenie
i ocenianych – wg wzoru
terminu),
stanowiącego odpowedni załącznik a w szczególności w zakresie
do SIWZ.
przedłużenia terminu zakończenia
4. Dowód wpłaty wadium.
robót o okres trwania przyczyn, z
powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie terminu zakończenia
robót, przy czym będą to przyczyny
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niezależne od Wykonawcy,
wynikające z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych
przez Zamawiającego, w
szczególności będące następstwem
nieterminowego przekazania terenu
budowy oraz konieczności zmian
dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim ww. okoliczności miały
lub będą mogły mieć wpływ na
dotrzymanie terminu zakończenia
robót,
b) działania siły wyższej (na przykład
klęski żywiołowe, strajki generalne
lub lokalne), mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonywania
robót,
c) wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prawidłowe
wykonywanie robót w szczególności
z powodu technologii realizacji prac
określonej dokumentacją projektową,
normami lub innymi przepisami,
wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie
jest następstwem okoliczności
za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność - fakt ten musi
zostać zgłoszony Zamawiającemu
i musi zostać potwierdzony przez
inspektora nadzoru,
d) wystąpienia okoliczności, których
strony umowy nie były w stanie
przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności: wystąpienia
wykopalisk uniemożliwiających
wykonywanie robót, wystąpienia
niebezpieczeństwa kolizji
z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym
do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji, wystąpienia kolizji z
instalacjami,
e) wystąpienia opóźnienia w
dokonaniu określonych czynności
lub ich zaniechanie przez właściwe
organu administracji państwowej,
które nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność (np.
opóźnień
w wydaniu decyzji, zezwoleń,
uzgodnień itp. do wydania których
właściwe organy są zobowiązane
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na mocy przepisów prawa, jeżeli
opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa
w którym decyzje powinny zostać
wydane),
f) zawarcia umowy na zamówienia
dodatkowe, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, o ile wykonywanie
tych zamówień wpływa na termin
wykonania niniejszej umowy,
g) konieczności wykonania
robót zamiennych lub innych,
dodatkowych, niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy
ze względu na zasady wiedzy
technicznej, które wstrzymują lub
opóźniają realizację przedmiotu
umowy,
h) wystąpienia braku możliwości
wykonywania robót z powodu nie
dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
wszelkie opóźnienia, o których
mowa powyżej muszą być
odnotowane w dzienniku budowy
oraz muszą być udokumentowane
stosownymi protokołami
konieczności podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora
nadzoru i zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiającego.
W przedstawionych powyżej
przypadkach wystąpienia opóźnień,
strony w aneksie do umowy
ustalą nowe terminy, z tym że
maksymalny okres przesunięcia
terminu zakończenia realizacji
robót budowlanych w odniesieniu
do przesłanek, o których mowa
powyżej, równy będzie okresowi
przerwy lub przestoju.
3) zmiany w zakresie
realizacji umowy przy udziale
podwykonawców - Zmiany w tym
zakresie nastąpić mogą z uwagi na
okoliczności uzasadniające zmianę
dotyczącą zapewnienia prawidłowej
realizacji umowy; Wykonawca,
w trakcie realizacji umowy w
sprawie zamówienia publicznego,
z wyjątkiem przypadków, w których
Zamawiający nałożył obowiązek
osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych części

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

15 / 19

zamówienia na roboty budowlane
lub usługi; czy też prac związanych
z rozmieszczeniem i instalacją, w
ramach zamówienia na dostawy,
może:
a) powierzyć realizację części
zamówienia podwykonawcom, mimo
niewskazania
w postępowaniu o udzielnie
zamówienia takiej części do
powierzenia podwykonawcom;
b) wskazać inny zakres
podwykonawstwa niż przedstawiony
w postępowaniu
o udzielnie zamówienia lub w
umowie w sprawie zamówienia
publicznego;
c) wskazać innych podwykonawców
niż przedstawieni w postępowaniu o
udzielnie zamówienia lub w umowie
w sprawie zamówienia publicznego;
d) zrezygnować z podwykonawstwa,
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełniania warunków
udziału
w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1, wykonawca
jest zobowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia Zamawiający nie
wyrazi zgody na zmiany umowy
w tym zakresie w przypadku gdy
Wykonawca nie będzie dysponował
wierzytelnością z tytułu należnego
wynagrodzenia (np. na skute
przelewu wierzytelności lub zajęcia
wierzytelności).
4) zmiany umowy w zakresie
osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanym.
Zmiana osoby może nastąpić za
zgodą Zamawiającego wyrażoną
na piśmie. W przypadku akceptacji
zmiany przez Zamawiającego,
Wykonawca jest zobowiązany
wskazać nową osobę posiadającą
odpowiednie kwalifikacje zawodowe
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i doświadczenie co najmniej takie
same jak określone w opisie
warunków udziału
w postępowaniu,
5) zmiany umowy w przypadku
konieczności wykonania
robót zamiennych lub innych,
dodatkowych, niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy
ze względu na zasady wiedzy
technicznej, które wstrzymują lub
opóźniają realizację przedmiotu
umowy. Powyższa zamiana musi
uzyskać akceptację Zamawiającego
i insp. nadzoru i jest możliwa
tylko wówczas, gdy konieczność
wykonania robót wynika
z nieprzewidzenia ich w
dokumentacji projektowej lub
niemożności wykonania prac
przewidzianych w opisie przedmiotu
zamówienia,
6) zmiany umowy (na pisemny
wniosek Wykonawcy, którego
uzasadnienie zostanie
udokumentowane) w zakresie
materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania
robót budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu
umowy
w następujących przypadkach:
a) konieczności zrealizowania
jakiejkolwiek części robót, objętej
przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań
technicznych lub technologicznych,
niż wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikających
ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu,
o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu umowy,
b) konieczności realizacji robót
wynikających z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstępstwo
od projektu budowlanego,
wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane,
c) wystąpienia warunków terenu
budowy odbiegających w sposób
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istotny od przyjętych w dokumentacji
projektowej, w szczególności
napotkania niezinwentaryzowanych
lub błędnie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektów
budowlanych,
d) konieczności zrealizowania
przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego
prawa,
e) wystąpienia niebezpieczeństwa
kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym
do uniknięcia lub usunięcia tych
kolizji,
f) wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Ponadto Wykonawca dołączy do
oferty:
1. Wypełniony formularz ofertowy
wg wzoru stanowiącego odpowedni
załącznik do SIWZ.
2. Kosztorys ofertowy sporządzony
metodą kalkulacji uproszczonej.
3. Wypełnione zestawienie
parametrów granicznych
i ocenianych – wg wzoru
stanowiącego odpowedni załącznik
do SIWZ.
4. Dowód wpłaty wadium.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
16/04/2015 Godzina: 10:00
IV.3.4)Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu 16.4.2015 - 10:00
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data:
16.4.2015 - 11:00

Zamiast:
16/04/2015 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
27/04/2015 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
27/04/2015 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/04/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-044960
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