
Bielsko-Biała: Budowa budynku garażowego w Kobiernicach przy ul. 

Żywieckiej 10 

Numer ogłoszenia: 77492 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  
V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Bielskie Pogotowie Ratunkowe , ul. E. Plater 14, 43-300 Bielsko-

Biała, woj. śląskie, tel. 33 8159045, faks 33 8117447. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku garażowego w 

Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 10. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa 2-

stanowiskowego garażu w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 10 na działce nr.463/11 z 

przeznaczeniem na garażowanie 2 ambulansów sanitarnych Bielskiego Pogotowia 

Ratunkowego. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w przedmiarach 

robót, dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Ilekroć w dokumentacji technicznej pojawi się opis robót związanych z rozbudową i 

modernizacją parkingu należy przyjąć, że przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego jest wyłącznie budowa 2-stanowiskowego garażu - bez rozbudowy i modernizacji 

parkingu, która jest przedmiotem odrębnego postępowania.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.12-3, 45.31.12.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 

84. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest 

wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj .najpóżniej do dnia 20.04.2016r godz. 

10:45 w kwocie 5 000,00zł/ słownie Pięć tysięcy złotych/ Wadium może być wniesione w 

jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca 

się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bielskie Pogotowie 

Ratunkowe ul. E. Plater 14 , 43-300 Bielsko-Biała Bank Spółdzielczy w Zatorze konto:02-

8136-0000-0060-2057-2000-0020 Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu 

środków na w/w konto Bielskiego Pogotowia Ratunkowego 2) Poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b 

ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Jeżeli wadium zostanie wniesione w 

pieniądzu, przelewem ,Wykonawca dołączy do oferty kopie wpłaty wadium z potwierdzeniem 

dokonania przelewu. Na potwierdzeniu przelewu należy wpisać Wadium-przetarg na :Budowę 

budynku garażowego w Kobiernicach ul. Żywiecka 10 W pozostałych przypadkach wymagane 

jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 

Wykonawca który nie wniesie wadium do upływu składania ofert, zostanie wykluczony z 

postepowania 2. Zwrot wadium 2.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania ,z 

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem 

pkt.3.1 2.2Wykonawcy,którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano. 2.3 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 2.4 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium 

przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust1 Ustawy Pzp, jeżeli w 

wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 2.5 jeżeli wadium 

wniesiono w pieniądzu ,zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na który było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 

przez wykonawcę 3.Zatrzymanie wadium 3.1 zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.26 ust.3 

Ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o 

których mowa w art.25 ust 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust2 pkt 3 Ustawy Pzp co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 3.2 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, 

którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

nie możliwe z przyczyn lezących postronnie wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w 

postępowaniu z art.22 ust.1 ustawy Pzp- załącznik nr 2 do SIWZ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeśli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, najważniejsze roboty, których 

dotyczy obowiązek załączenia dowodów: w wykazie należy wskazać i załączyć 

dowody, dla co najmniej 1 roboty budowlanej, dotyczącej budowy lub przebudowy 

budynku, łącznie z wykonaniem lub wymianą instalacji elektrycznej o wartości, co 

najmniej 170 000,00 zł brutt 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w 

postępowaniu z art.22 ust.1 ustawy Pzp- załącznik nr 2 do SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeśli Wykonawca wykaże, że: 

dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym: a) 1 osoba, która 

pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadająca: - uprawnienia budowlane do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń lub ważne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, b) 1 osoba, która pełnić 

będzie funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadająca: uprawnienia budowlane 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, Mając na uwadze 

obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku osób spoza Polski 

możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, 

nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego 

postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w 

Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w 

postępowaniu z art.22 ust.1 ustawy Pzp- załącznik nr 2 do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 



WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych 
lub wykonanych nienależycie 
Należy wskazać i załączyć dowody, dla co najmniej 1 roboty budowlanej, dotyczącej budowy 
lub przebudowy budynku, łącznie z wykonaniem lub wymianą instalacji elektrycznej o 
wartości co najmniej 170 000,00 zł brutto dowodami są: poświadczenie lub inne dokumenty - 
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej; w przypadku, gdy zamawiający jest 
podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych 
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;; 

 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; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 



miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

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

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ 2.Kosztoeys ofertowy- ceny 

jednostkowe i wartości pieniężne należy podać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku 

3.potwierdzenie wniesienia wadium 4.w uzupełnieniu pkt.III.4.1niniejszego ogłoszenia wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej: - 1 osoba, 

która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub ważne 

uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa, - 1 osoba, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót elektrycznych 

posiadająca: uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 5. W uzupełnieniu 

punktu III.4.3 niniejszego ogłoszenia:/dokumenty podmiotów zagranicznych/ Jeżeli w kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1. zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem - uwzględniając warunki, co do terminu wystawienia dokumentów 

zgodnie z pkt III.4.3.1. 6.) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów (tj. wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania 



zamówienia) na potrzeby wykonywania zamówienia - w przypadku, jeżeli wykonawca 

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, polega na 

zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp; W celu oceny, 

czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do 

należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp Wykonawcy do ich zasobów, Zamawiający żąda, 

by powyższe zobowiązanie dotyczyło w szczególności: - sposobu wykorzystania zasobów 

danego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, 

jaki będzie łączył Wykonawcę z danym podmiotem, - zakresu i okresu udziału danego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiąże się do udostępnienia 

zasobów zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

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 - Termin gwarancji jakości - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu 

wykonania umowy, za obopólną zgodą stron, tylko w następujących przypadkach: a) 

wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie zamówienia w terminie 

przewidzianym umową; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do 

przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, w 

szczególności: działanie żywiołów o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, 

uderzenia pioruna, gradobicia itp., b) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne 

na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji 

zamówienia. 2. Dopuszcza się zmiany treści umowy w zakresie przedłużenia terminu 

wykonania umowy o okres wynikający z czasu trwania siły wyższej, o której mowa w pkt 1 

ppkt a) lub wystąpienia warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt b), jak również o okres 

konieczny do usunięcia lub ustąpienia jej skutków. 3. Dopuszcza się zmianę treści umowy w 

zakresie dotyczącym: a) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, o 

których mowa w §5 umowy, przy uwzględnieniu warunków określonych w SIWZ odnośnie 

kwalifikacji tych osób, b) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, c) Wykonawcy 

- tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek 

handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa, d) rezygnacji z części robót i w związku z 

tym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, e) zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji 

zamówienia przy pomocy podwykonawców i/lub zmiany zakresu robót, które Wykonawca 



powierzy do wykonania podwykonawcom. 4. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy możliwość wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub/i 

wprowadzenia zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej- tylko w 

przypadkach i na warunkach określonych w §2 ust.5 i 6 umowy. 5. Wszelkie zmiany i 

uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

6. Przyjmuje się zasadę, że zmiana umowy w zakresie terminu musi wynikać z czynników 

obiektywnych, których wykonawca nie mógł przewidzieć przyjmując istnienie niezbędnych, 

zgodnych ze stanem faktycznym dokumentów i tryb ich obiegu, kompletność materiałów 

wyjściowych i czas niezbędny na uzgodnienia z właściwymi instytucjami (wraz z czynnościami 

administracyjnymi uprawnionych organów). 7. Umotywowany wniosek wykonawcy o zmianę 

treści umowy w zakresie określonym niniejszym paragrafem winien być zgłoszony 

zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.pogotowie.bielsko.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bielskie 

Pogotowie Ratunkowe ul. E. Plater 14 43-300 Bielsko-Biała. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20.04.2016 godzina 10:45, miejsce: Bielskie Pogotowie Ratunkowe Sekretariat ul. E. Plater14 

43-300 Bielsko-Biała. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

                                                                         Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego 

                                                                                           mgr Wojciech Waligóra 
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