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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66835-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej
2015/S 039-066835

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22
Punkt kontaktowy: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Osoba do kontaktów: Grażyna Gruszewska
40-032 Katowice
POLSKA
Tel.:  +48 324206824
E-mail: grazyna.gruszewska.katowice@rdos.gov.pl
Faks:  +48 324206884
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.katowice.rdos.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie zabezpieczenia stropu Jaskini Szachownica przed niekontrolowanym zawałem, w ramach Projektu
LIFE+“Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura
2000 / Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000
Szachownica”- LIFE12 NAT/PL/000012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66835-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:grazyna.gruszewska.katowice@rdos.gov.pl
http://www.katowice.rdos.gov.pl
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Kod NUTS PL224

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zadania jest wykonanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony przyrody na terenie obszaru Natura
2000 Szachownica. Jaskinię Szachownica tworzy kompleks kilku obiektów podziemnych. W wyniku naturalnych
i antropogenicznych czynników obserwuje się obecnie intensywny proces rozpadu górotworu jaskini. Zawalenie
części jaskini według wszelkich danych jest nieuniknione. Zaniechanie zabezpieczenia górotworu spowoduje
fizyczną destrukcję głównego ciągu omawianego obiektu skalnego. Oznacza to ograniczenie liczby i kubatury
pomieszczeń wykorzystywanych przez nietoperze - główny przedmiot ochrony obszaru. W ramach projektu
zaplanowano prace polegające na konserwacji i wzmocnieniu struktury stropu jaskini Szachownica I. Jako
sposób zabezpieczenia górotworu wybrano metody analogiczne do działań stosowanych w podziemnych
zakładach górniczych.
Ze względu na charakterystykę obiektu jaskinię Szachownica I traktuje się, jako wyrobisko podziemne powstałe
w wyniku eksploatacji wapienia, w którym prowadzone będę roboty górnicze. Prowadzenie robót podziemnych
w tym obiekcie objęte jest zakresem art. 2 ust.1 pkt. 3 Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. 2011 nr 163
poz. 981 z późn. zm.).
Zbiorcze zestawienie powierzchni sal -4889,51 m² i kubatury sal 1185,57 m³.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45221250

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.5.2015. Zakończenie 15.9.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 50 000 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
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3) poręczeniach bankowych;
4) gwarancjach bankowych;
5) gwarancjach ubezpieczeniowych;
6) 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 Przedsiębiorstwa (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
68 1010 1212 0063 6313 9120 0000
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium wniesionego w pieniądzu
uważa się datę i godzinę uznania środków na koncie Zamawiającego.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 2, oryginał
dokumentu wniesienia wadium musi być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia
i zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji
lub poręczenia w zakresie wniesienia wadium tylko w przypadku, gdy do skuteczności zatrzymania przez
Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. Złożone poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w
swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, a ich beneficjentem musi być Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.
6. Brak wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny
być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/
gwaranta, oraz wskazania ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją;
3) kwotę wadium;
4) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą;
5) zobowiązanie poręczyciela-gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie,
b) którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta Wykonawcy została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany treścią wystawionej przez
niego faktury w terminie 30 dni.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w dwóch częściach:
a) I rata w wysokości 50 % kwoty po zakończeniu I etapu
b) II rata w wysokości 50 % kwoty po zakończeniu całości zamówienia.
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku będzie protokół odbioru podpisany przez Komisję
wskazaną przez Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowaniu ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonywanie umowy, wniesienie wadium i należytego
zabezpieczenia umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) oświadczenie Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do
SIWZ:
2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 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 ofert,
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert.
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp
– wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotów
zbiorowych;
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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9) dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za spełniony
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 800 000 PLN oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: — oryginał lub kopia poświadczona przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
— opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia,
w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie usługi polegające na
wykonaniu kotwienia i iniekcji wyrobisk podziemnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN
brutto.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
a) następującym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia:
— przewoźną sprężarką powietrzną – 2 sztuki,
— pompą do iniekcji – 1 sztuka,
— agregatem prądotwórczym – 2 sztuki,
— wiertarkami udarowymi z podporą i osprzętem lub inne dopuszczonego typu – min. 2 komplety,
— kotwiarką z osprzętem – minimum 2 komplety,
— młotkami udarowymi z osprzętem – minimum 2 komplety,
— rusztowaniem o wysokości 4,0 m – 2 komplety,
— kluczem dynamometrycznym do obudowy – 1 sztuka,
— urządzeniami małej mechanizacji oraz podręcznym sprzętem górniczym (piły spalinowe, kilofy, łopaty,
żerdzie do obrywki) zgodnie z przyjętą technologią.
b) osobami posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach
górniczych wydobywających węgiel kamienny, sprawujących nadzór nad osobami prowadzącymi roboty
wymagane zgodnie z Ustawą z dnia 9.6.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie
kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275 poz. 1628) tj.:
— przynajmniej 1 osobą dozoru wyższego o specjalności górniczej,
— przynajmniej 1 osobą dozoru o specjalności BHP albo osobą co najmniej wyższego dozoru innej specjalności
posiadającej kwalifikacje, o których mowa w art. 23711 § 1 i 5 Kodeksu Pracy,
— przynajmniej 2 osobami dozoru średniego o specjalności górniczej.
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Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla ww. wydanych na podstawie
wcześniejszych przepisów.
c) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia / kwalifikacje zawodowe do obsługi wszystkich urządzeń i
narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia w ilości:
— przynajmniej 4 osób z kwalifikacjami górnika,
— przynajmniej 2 osób z uprawnieniami do obsługi kotwiarki,
— przynajmniej 2 osób przeszkolonych do funkcji sanitariusza.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane – według formularza określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. Przez główne usługi w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający rozumie
co najmniej wykonanie dwóch usług polegających na wykonaniu kotwienia i iniekcji wyrobisk podziemnych o
łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.
W przypadku Wykonawców, którzy realizowali usługi za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż
złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych usług po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o
zamówieniu.
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Dokumenty, takie
jak faktury, protokoły odbioru powinny potwierdzać należyte wykonanie zamówienia w sposób nie budzący
wątpliwości.
2) wykaz urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy robót w celu wykonania zamówienia wraz z
informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji i doświadczenia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący Załącznik
nr 8 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez
jedną osobę.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w
innych państwach.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
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IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Termin gwarancji. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WOF-I.261.1.2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.4.2015 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 2.4.2015 - 11:00
Miejscowość:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22, pokój 410.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedsięwzięcie jest finansowane w
ramach projektu: "Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated
within Natura 2000 / Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
Natura 2000 Szachownica" LIFE12 NAT/PL/000012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

VI.3) Informacje dodatkowe
Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dopuszcza
się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. Istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
zmiany osób spełniających wymogi określone w rozdziale VI pkt. 2.2.2b SIWZ na inne osoby spełniające
te same wymogi, zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów. Ponadto
od obowiązków zawartej umowy strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności
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nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym nie mogła strona zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub
części, takich jak nieprzewidziane zmiany warunków, np. pożar, trzęsienia ziemi, zawalenie jaskini lub jej części,
wojna, zamachy terrorystyczne, działania nieprzyjacielskie, strajki, niewybuchy itp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
opisane w Dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych w art. 179 – 198g, w tym: w przepisach wspólnych
w art. 179, odwołanie w art. 180 – 198 i skarga do sądu w art. 198a – 198g.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.2.2015
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