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Ogłoszenie nr 540079348-N-2019 z dnia 23-04-2019 r.
Dąbrowa Górnicza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534040-N-2019
Data: 11.04.2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, Krajowy numer identyfikacyjny
27307302000000, ul. ul. Podlesie 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32
2623262, e-mail kulej@kmpspdabrowag.pl, faks 0-32 2642825.
Adres strony internetowej (url): www.strazdabrowag.mojbip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), zwanej
dalej Ustawą,o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR. I.Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Dąbrowie Górniczej ” – etap II zgodnie z: 1.Projektem branży budowlanej do zadania „Przebudowa zespołu
szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej” 2.
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót do zadania „Przebudowa zespołu szatniowego dla
pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej” 3. Przedmiarem
branży budowlanej do zadania „Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej” Wszelkie prace mają być wykonane zgodnie z
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załączoną do postępowania dokumentacją techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja techniczna. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie i
muszą być prowadzone w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu. II. 1.Wykonawca, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie 3 dni od podpisania umowy złoży m.in. kosztorys
szczegółowy dla całości robót objętych zamówieniem na cenę ofertową oraz sporządzony na jego
podstawie harmonogram rzeczowo – finansowy (z kwotami brutto), który będzie stanowił załącznik do
umowy z dniem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji
szczegółowej i powinien zostać przygotowany według opracowanego przez Wykonawcę przedmiaru
robót. 2.Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą. 3.Wszystkie
pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej Wykonawca poda cenę
ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość
narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej części kosztorysu i odnosić się do wszystkich
pozycji. W cenie materiałów należy uwzględnić koszt ich zakupu. Zamawiający zastrzega sobie prawo
weryfikacji tych dokumentów. W razie wniesienia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do
harmonogramu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w poprawionym
harmonogramie i dostarczyć go do Zamawiającego w terminie 3 dni od wniesienia zastrzeżeń. Określone
przy przygotowaniu kosztorysu a następnie podane w harmonogramie rzeczowo- finansowym kwoty
wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie danego elementu stanowią zapłatę za całość robót w celu
osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez
Wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i
obciążają go w całości. W razie nie wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek
pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały
one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia. III. Wizja lokalna 1.Zamawiający
wymaga by przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej. 2.Wizja lokalna musi być
poprzedzona zgłoszeniem w terminie nie krótszym niż 1 dzień roboczy przed planowaną wizją.
3.Zgłoszenie winno zawierać co najmniej nazwę i dane adresowe firmy, imiona i nazwiska osób,
wyznaczonych do przeprowadzenia wizji lokalnej i winno zostać złożone zgodnie z pkt. 27.1. SIWZ.
4.Osoby wyznaczone do przeprowadzenia wizji winny stawić się w Komendzie Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 2 w Dąbrowie Górniczej w dniu 19.04.2019 r. o
godzinie 10:00. 5.Fakt dokonania wizji lokalnej przez Wykonawcę zostanie odnotowany. 6.Z uwagi na
fakt, ze wycena ma charakter ryczałtowy wizja lokalna na przyszłym placu budowy może stanowić
podstawę do wnioskowania o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego. 7.Koszty związane
z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. IV. Zamówienie musi być
realizowane zgodnie z: 1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 poz. 1202z
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późn. zm.) 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn.
zm.) V. Rozwiązania równoważne Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki
towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy
odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania
przez nie co najmniej minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest
obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego. VI. Podwykonawstwo 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Pozostałe kwestie dotyczące
podwykonawstwa uregulowane zostały w projekcie umowy. VII. Gwarancja i rękojmia 1.Wykonawca
udzieli gwarancji jakości dla robót budowlanych na okres zgodny z deklaracją ofertową, przy czym nie
krócej niż na 3 lata i nie dłużej niż 5 lat licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót
budowlanych. Uwaga: 1.Termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 24.2.3.
SIWZ. 2.Termin gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych latach od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego robót budowlanych. 3. W przypadku braku deklaracji terminu gwarancji w pkt. 4
Formularza ofertowego Zamawiający uzna, ze Wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji tj. 3
lata. W przypadku deklaracji terminu gwarancji powyżej określonego maksimum, do porównania
złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 lat, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w
ofercie. 4. Określenie terminu gwarancji poniżej wymaganego minimum tj. 3 lata skutkować będzie
odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 2.Okres gwarancyjny nie zostanie uznany
za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu
upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 §1 KC a
potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.
3.Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres tożsamy z okresem
gwarancji określonym w pkt. 4 Formularza ofertowego. 4.Uprawnienia Zamawiającego wynikające z
rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 5.Jeżeli
Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie
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przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może
zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy VIII. Obowiązek zatrudnienia na umowę o
pracę: 1.Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w pełnym zakresie rzeczowym zamówienia
realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 2.Powyższy wymóg nie dotyczy Kierownika budowy. 3.Pozostałe
uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w projekcie umowy. IX. Ubezpieczenie Wykonawca w
okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub dla walut obcych na
kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut
obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia
przez cały okres realizacji Umowy. X.Wymagania w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych: Mając na względzie fakt, iż roboty budowlane w zakresie opisanego przedmiotu
zamówienia w pkt. 3.3. SIWZ nie wymagają konieczności dostosowania ich wykonania dla osób
niepełnosprawnych (brak szczegółowych przepisów prawa regulujących te kwestie) nie wprowadza
się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp. XI. W przypadku zatrudnienia Wykonawcę
personelu obcojęzycznego Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu
Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), zwanej dalej Ustawą,o wartości zamówienia poniżej
5.548.000,00 EUR. I.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa zespołu szatniowego dla
pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ” – etap II
zgodnie z: 1.Projektem branży budowlanej do zadania „Przebudowa zespołu szatniowego dla
pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej” 2.
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót do zadania „Przebudowa zespołu szatniowego
dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej” 3.
Przedmiarem branży budowlanej do zadania „Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej” Wszelkie prace mają być
wykonane zgodnie z załączoną do postępowania dokumentacją techniczną. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja techniczna. Prace będą
wykonywane w czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób niezakłócający
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funkcjonowania obiektu. II. 1.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie
3 dni od podpisania umowy złoży m.in. kosztorys szczegółowy dla całości robót objętych
zamówieniem na cenę ofertową oraz sporządzony na jego podstawie harmonogram rzeczowo –
finansowy (z kwotami brutto), który będzie stanowił załącznik do umowy z dniem jego
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej
i powinien zostać przygotowany według opracowanego przez Wykonawcę przedmiaru robót.
2.Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą. 3.Wszystkie
pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej Wykonawca
poda cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie, VAT, cenę
netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny,
wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej części kosztorysu i odnosić się
do wszystkich pozycji. W cenie materiałów należy uwzględnić koszt ich zakupu. Zamawiający
zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentów. W razie wniesienia uwag lub zastrzeżeń
przez Zamawiającego do harmonogramu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest
uwzględnić je w poprawionym harmonogramie i dostarczyć go do Zamawiającego w terminie 3
dni od wniesienia zastrzeżeń. Określone przy przygotowaniu kosztorysu a następnie podane w
harmonogramie rzeczowo- finansowym kwoty wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie danego
elementu stanowią zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego
rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami,
cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. W razie nie
wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót
niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez
Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia. III. Wizja lokalna 1.Zamawiający
wymaga by przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej. 2.Wizja lokalna musi być
poprzedzona zgłoszeniem w terminie nie krótszym niż 1 dzień roboczy przed planowaną wizją.
3.Zgłoszenie winno zawierać co najmniej nazwę i dane adresowe firmy, imiona i nazwiska osób,
wyznaczonych do przeprowadzenia wizji lokalnej i winno zostać złożone zgodnie z pkt. 27.1.
SIWZ. 4.Osoby wyznaczone do przeprowadzenia wizji winny stawić się w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 2 w Dąbrowie Górniczej w dniu
19.04.2019 r. o godzinie 10:00 oraz w dniu 25.04.2019 r. o godz. 10. 5.Fakt dokonania wizji
lokalnej przez Wykonawcę zostanie odnotowany. 6.Z uwagi na fakt, ze wycena ma charakter
ryczałtowy wizja lokalna na przyszłym placu budowy może stanowić podstawę do wnioskowania
o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego. 7.Koszty związane z przeprowadzeniem
wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. IV. Zamówienie musi być realizowane zgodnie
z: 1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 poz. 1202z późn. zm.) 2.
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Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn.
zm.) V. Rozwiązania równoważne Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne
oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod
warunkiem zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametrów technicznych,
jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana
równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez
niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. VI.
Podwykonawstwo 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Pozostałe kwestie dotyczące podwykonawstwa
uregulowane zostały w projekcie umowy. VII. Gwarancja i rękojmia 1.Wykonawca udzieli
gwarancji jakości dla robót budowlanych na okres zgodny z deklaracją ofertową, przy czym nie
krócej niż na 3 lata i nie dłużej niż 5 lat licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru
robót budowlanych. Uwaga: 1.Termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert zgodnie
z pkt. 24.2.3. SIWZ. 2.Termin gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych latach od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 3. W przypadku braku deklaracji
terminu gwarancji w pkt. 4 Formularza ofertowego Zamawiający uzna, ze Wykonawca
deklaruje minimalny okres gwarancji tj. 3 lata. W przypadku deklaracji terminu gwarancji
powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 lat,
natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. 4. Określenie terminu
gwarancji poniżej wymaganego minimum tj. 3 lata skutkować będzie odrzuceniem oferty w
trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 2.Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony,
dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu
terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 §1 KC a
potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru
pogwarancyjnego. 3.Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela rękojmi za wady na
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okres tożsamy z okresem gwarancji określonym w pkt. 4 Formularza ofertowego.
4.Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 5.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub
usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego
terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy VIII. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę:
1.Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w pełnym zakresie rzeczowym
zamówienia realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i
Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 2.Powyższy wymóg
nie dotyczy Kierownika budowy. 3.Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w
projekcie umowy. IX. Ubezpieczenie Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu
zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości
równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność
ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. X.Wymagania w zakresie dostępności dla
osób niepełnosprawnych: Mając na względzie fakt, iż roboty budowlane w zakresie
opisanego przedmiotu zamówienia w pkt. 3.3. SIWZ nie wymagają konieczności
dostosowania ich wykonania dla osób niepełnosprawnych (brak szczegółowych przepisów
prawa regulujących te kwestie) nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy
Pzp. XI. W przypadku zatrudnienia Wykonawcę personelu obcojęzycznego Wykonawca
zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem
Wykonawcy w języku polskim.

2019-04-24, 08:29

