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Bełchatów: Przebudowa pomieszczeń budynków na terenie ZWB /2015
Numer ogłoszenia: 63131 - 2015; data zamieszczenia: 04.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów , ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, woj.
łódzkie, tel. 044 6330815, 6330819, faks 044 6330819.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-region.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń budynków na terenie
ZWB /2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
przebudowa przez Wykonawcę pomieszczeń budynków: administracyjno-socjalnego i administracyjnogospodarczego zlokalizowanych na terenie Zakładu Wewnętrznego EKO-REGION w Bełchatowie przy ulicy
Przemysłowej 14, 16 w Bełchatowie na podstawie dokumentacji techniczno-projektowej zamieszczonej na
stronie internetowej Zamawiającego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie
2 SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7000 zł (słownie:
siedem tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złoŜenia oferty, tj. do
dnia 18.05.2015 roku godz: 11:00 2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu - na konto Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Bełchatowie nr 24 8965 0008 2001 0006 4288
0001 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym, 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. NiezaleŜnie od formy, w jakiej
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zostanie wniesione wadium, Zamawiający uzna waŜne tylko oferty zabezpieczone wadium, będącym w
dyspozycji Zamawiającego. W przypadku wpłaty pienięŜnej na konto Zamawiającego kwota wadium musi
zostać uznana na rachunku bankowym Zamawiającego - czego potwierdzenie stanowić będą wyciągi
bankowe Zamawiającego. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty kserokopii
dokumentu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego poświadczonego za zgodność z oryginałem,
natomiast oryginał gwarancji naleŜy załączyć do oferty w osobnej kopercie. Dokumenty, o których mowa w
ust.2 muszą zachowywać waŜność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany z ofertą. 7.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą,
z zastrzeŜeniem art. 46 ust 4a ustawy, 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertą przed upływem składania ofert, 10. Zamawiający Ŝąda ponownego
wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1, jeŜeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego, 11. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn
leŜących po jego stronie, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw, listy podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.
5, lub informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak moŜliwości wybrania oferty złoŜonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego
oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; c) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy.
14. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie
wykonawcy z postępowania.
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, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału złoŜonego przez Wykonawcę i na podstawie złoŜonych wraz z ofertą
dokumentów Ŝądanych przez Zamawiającego a takŜe na podstawie stosownego oświadczenia, Ŝe
osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają następujące uprawnienia: a)
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa; b) budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa; c) budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im
waŜne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: a) jedną robotę budowlaną polegającą na
modernizacji lub remoncie budynku administracyjno-socjalnego bądź budynku administracyjnogospodarczego, poświadczoną pozytywną referencją inwestora, o wartości minimum 100 000,00 zł
netto. W tym celu Wykonawca załączy do oferty wykaz wykonanych robót wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy pozytywne poświadczenia
inwestorów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje
potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do realizacji zadania. W tym celu
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia
dysponowali następującymi osobami w trakcie wykonywania zamówienia: a) Kierownik budowy posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: - minimum 5 lat doświadczenia na
stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót w robotach konstrukcyjno-budowlanych. b)
Kierownik robót sieciowych - posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: minimum 5 lat
doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót w robotach sieciowych. c)
Kierownik robót elektrycznych - posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: minimum 5
lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót w robotach
elektrycznych. Wykonawca na spełnienie powyŜszego warunku przedstawi: - wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a takŜe zakresu
wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje
potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do realizacji zadania. W tym celu
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia
dysponowali następującymi osobami w trakcie wykonywania zamówienia: a) Kierownik budowy posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: - minimum 5 lat doświadczenia na
stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót w robotach konstrukcyjno-budowlanych. b)
Kierownik robót sieciowych - posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: minimum 5 lat
doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót w robotach sieciowych. c)
Kierownik robót elektrycznych - posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: minimum 5
lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót w robotach
elektrycznych. Wykonawca na spełnienie powyŜszego warunku przedstawi: - wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a takŜe zakresu
wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli wykonawca przedłoŜy opłaconą polisę
lub inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100
000,00 zł oraz przedłoŜy informację z banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub
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zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 100 000,00 zł.
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 naleŜy przedłoŜyć:


wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca

wykonania

oraz

z

załączeniem

dowodów

dotyczących

najwaŜniejszych

robót,

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy 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 takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeŜeli 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
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe 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, naleŜy
przedłoŜyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
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gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ
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, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 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 niŜ 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 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 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 niŜ 6 miesięcy 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 takŜe
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 niŜ 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy
kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentów złoŜonych wraz oz ofertą pełnomocnictwo winno zawierać zakres i zostać podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złoŜone w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.

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 - 95
2 - Okres gwarancji - 5
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
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy: 1) w zakresie wydłuŜenia terminu gwarancji lub rękojmi
na dowolny okres; 2) w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany stawki podatku
VAT przez ustawodawcę; 3) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 4) w przypadku, gdy zaistnieje niemoŜliwa do
przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ŝadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem moŜliwości naleŜytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; 5) w
zakresie wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
spowodowanych pojawieniem się w obrocie urządzeń lub materiałów nowocześniejszych, umoŜliwiających
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zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu umowy bądź pozwalających na uzyskanie lepszej jakości
wykonywanych prac - co nie moŜe wpływać na termin realizacji przedmiotu umowy, ani być przyczyną do jego
wydłuŜenia; 6) w zakresie terminu wykonania prac objętych przedmiotem umowy, w następujących
okolicznościach: a) leŜących po stronie Zamawiającego, w szczególności niedopełnienia przez
Zamawiającego obowiązków wynikających z zawartej umowy mających wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawcę; b) złe warunki atmosferyczne; c) katastrofa budowlana; d) działania siły wyŜszej,
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Przez siłę wyŜszą naleŜy
rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony umowy nie mogły przewidzieć, którego nie moŜna było
uniknąć, ani któremu Strony umowy nie mogły zapobiec przy zachowaniu naleŜytej staranności, której nie
moŜna przypisać drugiej stronie, a która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności:
powódź, poŜar i inne klęski Ŝywiołowe, strajki, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, itp.; e)
wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, których zakres i termin realizacji ma
wpływ na termin wykonania niniejszej umowy; f) niezaleŜnych od Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest
do udowodnienia, Ŝe opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiło z przyczyn od niego
niezaleŜnych); g) i inne istotne okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; 7) w zakresie rozliczenia faktur za wykonane prace; 8) w zakresie nieistotnej zmiany wpływającej na
przedmiot zamówienia, nieskutkującej zmianą wynagrodzenia ryczałtowego; 9) w przypadku zmiany osoby
Kierownika Budowy bądź Inspektora Nadzoru; 10) w przypadku zmian podmiotu, który uczestniczy w
realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając
ofertę, będzie moŜliwa jedynie pod warunkiem wykazania przez nowy podmiot spełniania warunków udziału w
postępowaniu określonych w SIWZ; 11) w przypadku zmiany zakresu robót planowanych do powierzenia
podwykonawcy, który uczestniczy w realizacji części zamówienia i na którego potencjale opierał się
Wykonawca składając ofertę - w szczególnie uzasadnionych przypadkach; 12) w zakresie zmiany projektu
organizacji i harmonogramu wykonania robót - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.eko-region.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 97-400 Bełchatów, ul.
Bawełniana 18.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2015
godzina 11:00, miejsce: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18, I piętro sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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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