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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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie
Łódzkim , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 42 7120026,
faks 42 7127711.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl
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: Termomodernizacja części budynku
SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest termomodernizacja części budynku SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim,
Aleksandrów Łódzki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w oparciu o dokumentację projektową i
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 2. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji
obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - projekt docieplenia ścian zewnętrznych, a
także piwnic do poziomu 1,0 m poniżej terenu; - wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic, -

kolorystykę całego budynku - nałożenie tynku akrylowego, mozaikowego oraz malowanie farbą
akrylową, dodatkowe prace związane z termomodernizacją budynku przychodni, w tym prace
remontowe: - demontaż istniejących studzienek okiennych, - zasypanie wybranych studzienek
okiennych, - demontaż istniejących krat w oknach piwnicy, - wykonanie nowych studzienek
okiennych, - wykonanie zadaszeń studzienek okiennych, - skucie płyty na gruncie, - skucie
betonowych odprowadzeń wody, - demontaż opaski wokół budynku, - wykonanie nowej opaski
wokół budynku z kostki brukowej, - naprawa podestów, schodów, - wykończenie podestów,
schodów, gresem antypoślizgowym lub klinkierem, - montaż nowych kratek wejściowych przy
drzwiach zewnętrznych, - skucie tynków przy schodach do piwnicy, - demontaż pochwytu, - montaż
projektowanych balustrad schodów, - demontaż zadaszenia nad wejściem do piwnicy, - montaż
projektowanego zadaszenia nad wejściem do piwnicy, - przełożenie istniejących instalacji ze
względu na warstwę termoizolacyjną, - przełożenie istniejących rur spustowych ze względu na
warstwę termoizolacyjną, - wymiana nawiewników podokiennych na parterze, - wymiana kratek
wentylacyjnych w ścianie piwnicy, - przełożenie krat okiennych. 3. Szczegółowy zakres prac
określa: 1) Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 6 do SIWZ; 2) Przedmiar robót - Załącznik nr 7
do SIWZ; 3) Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 8 do SIWZ. 4.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem podanym w punkcie
2, przedmiarem robót i wskazówkami zgłoszonymi przez przedstawicieli Zamawiającego oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 5. Wykonawca zobowiązany jest przed
podpisaniem umowy do złożenia aktualnej, opłaconej polisy, w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną
150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. Kopia polisy
stanowić będzie załącznik do umowy. 6. Zamawiający zastrzega, iż roboty budowlane będą
prowadzone przez Wykonawcę na funkcjonującym obiekcie. 7. Zamawiający udostępni Wykonawcy
właściwą powierzchnię pomieszczeń. 8. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane
oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z
kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XIV.2.2 SIWZ. Zamawiający ustala
minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 24 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego
końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane
roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od
dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres
dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium -gwarancja i rękojmia,
będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60

miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego
końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu
gwarancji). 9. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji projektowej wskazywałby
w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub
urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez
Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem -minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe- Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub
urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów, których nazwy zostały podane w dokumentacji poprojektowej. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia,
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych
co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega
sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych
materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego
decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku
równoważności. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji projektowej
wskazywałby normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie
normy przenoszące normy europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o
normalizacji (Dz. U. z 2002 r., nr 169 poz. 1386) oraz przepisach wykonawczych Zamawiający
dopuszcza inne równoważne normy (normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszące normy europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskiej aprobaty
techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne).
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.25.20-2,
45.41.00.00-4, 45.42.11.60-3, 45.11.10.00-8, 45.45.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść
wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: -pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w
Aleksandrowie Łódzkim: numer konta 88 8780 0007 0000 4053 1000 0006 z adnotacją:
Termomodernizacja części budynku SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, -poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego
terminu składania ofert, -gwarancjach bankowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc
od ostatecznego terminu składania ofert, -gwarancjach ubezpieczeniowych - gwarantowane na
okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, -poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. W przypadku wnoszenia
wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i
godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie
poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia
udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy załączyć w formie oryginału
do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje
jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 6. Wykonawca, który nie wniesie

wadium zostanie z postępowania wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą. 7. 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. 12. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w
pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadku, gdy: -Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w
ofercie, -Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie warunku wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył, co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda musi obejmować przynajmniej
następujący zakres: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków użyteczności
publicznej lub mieszkalnych wielorodzinnych lub zamieszkania zbiorowego. Wartość
brutto każdej wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 250.000,00 zł.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na
podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie
III.4. Stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Podmiot, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku
składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony,
jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Postanowienie o
weryfikacji wykazu wiedzy i doświadczenia stosuje się odpowiednio do innego podmiotu
udostępniającego wiedzę i doświadczenie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

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

z zakresu wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynków użyteczności publicznej lub
mieszkalnych wielorodzinnych lub zamieszkania zbiorowego. Wartość brutto każdej
wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 250.000,00 zł. Zamawiający nie
wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
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;
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;
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)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (o ile dotyczy). Jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda aby Wykonawca wskazał szczegółowe
informacje dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, złożone zostało w formie pisemnej i aby
dołączono do niego dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca to zobowiązanie jest
upoważniona do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

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 - 90
2 - Gwarancja i rękojmia - 10

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. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej
wymienionych przypadkach: 1.1 Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku
zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o
wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. 1.2 Innych sytuacji, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie
odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które
gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie
miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 1.3 Zmiany
sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności
uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań
technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych. 2. Okoliczności przewidziane powyżej w
punktach od 1.1 do 1.3 stanowiące podstawę zmiany umowy stanowią uprawnienie
Zamawiającego, a nie jego obowiązek. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz
uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo
Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej
może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl/s/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 95-070
Aleksandrów Łódzki,pokój 57.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 20.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Aleksandrowie Łódzkim ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 95-070 Aleksandrów Łódzki, pokój 57.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Przebudowa wraz z zakupem sprzętu medycznego dla SPZOZ w
Aleksandrowie Łódzkim w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy

Aleksandrów Łódzki jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V - Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia..
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

