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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: II. 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia: Budowa windy w budynku A Namysłowskiego

Centrum Zdrowia S.A. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją

Istotnych Warunków Zamówienia, projektem budowlanym, projektem wykonawczym,

przedmiarem robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(STWiORB), decyzją nr AB.6740.158.210.2017 z dnia 05.07.2017 r. zatwierdzająca projekt

budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, decyzją sygn. akt AB.6740.486.2017.MG z

dnia 28.12.2017 r. przenoszącą pozwolenie na budowę, pozwoleniem nr 474/N/2017 z dnia

14.06.2017 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, opracowanymi dla potrzeb

niniejszego zamówienia oraz, obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną,
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zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3. Budowa windy w budynku szpitala obejmuje:

1) Wykonanie robót przygotowawczych. 2) Wykonanie robót rozbiórkowych. 3) Wykonanie

szybu windowego (monolitycznego, żelbetowego, powiązanego z istniejącymi ścianami) wraz

z robotami towarzyszącymi, a także wykonanie zadaszenia nad wejściem do windy i usunięcie

oraz przerobienie wszelkich kolizji instalacji sanitarnych oraz c.o. 4) Dostawę, montaż i

uruchomienie windy szpitalnej do przewozu osób, osób niepełnosprawnych na wózkach oraz

chorych na łózkach szpitalnych wraz z aparaturą medyczną i personelem: a) montaż:

wewnątrz budynku, b) udźwig min 1600 kg lub min. 21 osób, c) napęd elektryczny z płynną

regulacją prędkości, bezreduktorowy, d) wysokość podnoszenia około 19,5 m, e) prędkość 1

m/s +/- 70%, f) ilość przystanków – 6, g) dostęp dwustronny, h) całość ze stali antyseptycznej,

nierdzewnej szczotkowanej, i) kabina przelotowa, model szpitalny wykonany z antyseptycznej

stali nierdzewnej, - wyświetlacz cyfrowy informujący o aktualnym kierunku jazdy, - kurtyna

świetlna, - wentylator mechaniczny załączany automatycznie, - sygnalizacja przeciążenia

graficzna lub dźwiękowa, - panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, na pełną wysokość kabiny, z

podświetlanymi przyciskami z grafiką Braill’a, - listwy przypodłogowe, - specjalne odboje

antyseptyczne pochłaniające energię uderzeń oraz poręcze, - lustro jasne, nad poręczą, -

oświetlenie stałe jarzeniowe przeciwolśnieniowe w suficie podwieszanym ze stali

nierdzewnej, załączane automatycznie po otwarciu drzwi kabiny, - oświetlenie awaryjne

akumulatorowe, - podłoga – wykładzina antypoślizgowa, wytłumiona, antyseptyczna

podwinięta dla łatwego utrzymania czystości, - poręcze dla osób niepełnosprawnych, odporne

na dewastacje, - podesty przy wejściu i wyjściu z kabiny muszą być wyposażone w drzwi

przystankowe o odpowiedniej odporności mechanicznej dla przewidywanych warunków

użytkowania, - wyposażenie w środki łączności, umożliwiające stały kontakt ze służbami

ratowniczymi, - wyposażenie w środki umożliwiające uwolnienie i ewakuacje ludzi

uwięzionych w kabinie, j) drzwi kabinowe – automatyczne, teleskopowe, skrzydła drzwiowe

wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wejścia zabezpieczone kurtyną świetlną, napęd

silnikiem z regulacją częstotliwościową prędkości zamykania i otwierania, wyposażone w

układ automatyki powodujący ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się

skrzydeł na przeszkodę, k) drzwi szybowe EI60 – automatyczne, teleskopowe, skrzydła

drzwiowe wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, ościeża przy drzwiach szybowych

dźwigu - stal nierdzewna inox, l) drzwi przystankowe i/lub drzwi kabiny, muszą być

wyposażone w urządzenie zapobiegające zgnieceniu podczas ruchu m) położenie maszynowni

– w szybie (dźwig bez maszynowni), n) położenie napędu – w szybie w górnej jego części, o)
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tablica sterowa wbudowana w ościeżnicę najwyższego przystanku lub w jego pobliżu,

wykonana ze stali nierdzewnej, p) wspomaganie urządzeniem UPS (230V - zespół

akumulatorów) zapewniającym dojazd windy do najbliższego przystanku i samoczynne

otwarcie drzwi, aby pasażerowie mogli swobodnie opuścić kabinę - w przypadku zaniku

napięcia. Ponadto urządzenie UPS musi umożliwiać ręczne sterowanie windą w przypadku

awaryjnego uwalniania pasażerów. W przypadku zaniku napięcia sterowanie, q) funkcja

jazdy uprzywilejowanej (opcje uniemożliwiające zablokowanie windy przez osoby

postronne), r) wyświetlacz cyfrowy na każdym przystanku, s) sygnalizatory aktualnego

kierunku jazdy, t) pokrywy kaset wezwań ze stali nierdzewnej, u) zabezpieczenie przed

nadmiernym wzrostem temperatury uzwojeń silnika, v) zabezpieczenie przed zanikiem lub

zmianą kolejności faz, w) zabezpieczenie przed przekroczeniem programowanego czasu

jazdy między przystankami, x) kompleksowe zasilanie w energię elektryczną, y) instalacja

telefoniczna do maszynowni windy z istniejącej centrali telefonicznej, z) kamera do

monitoringu windy - IP ful HD z podłączeniem do istniejącej sieci. 5) Uporządkowanie

terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych. 6)

Wykonanie wszelkich czynności związanych z przekazaniem do eksploatacji i

dopuszczeniem do użytkowania windy (uzyskanie odbioru UDT). 7) Dokonanie zgłoszenia

i odbioru wraz z dopuszczeniem do eksploatacji dźwigu osobowego przez Urząd Dozoru

Technicznego oraz uzyskanie na rzecz Użytkownika (Namysłowskiego Centrum Zdrowia

S.A., ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów), pozwolenia na użytkowanie w tym także do

pokrycia ewentualnych kosztów odbioru realizacji zadania w szczególności ustalonych

przez UDT. 8) Dokonywanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych w trakcie

trwania okresu gwarancji zgodnie z wymogami producenta urządzenia dźwigowego oraz

wymagań UDT, w tym także pokrycie tych kosztów. 9) Wykonanie dokumentów

porealizacyjnych: a) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, b) kompletny wniosek o

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót przez Zamawiającego.

4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV:

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. Dodatkowe kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 45111300-1 Roboty rozbiórkowe.

45113000-2 Roboty na placu budowy. 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojnego.

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 45262300-4 Betonowanie. 45262310-7
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Zbrojenie. 45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze

stali konstrukcyjnej. 45262500-6 Roboty murarskie i murowe. 45262522-6 Roboty

murarskie. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 45313100-5 Instalowanie wind.

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych. 45320000-6 Roboty izolacyjne.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 45410000-4

Tynkowanie. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 45421100-5

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów. 45430000-0 Pokrywanie podłóg i

ścian. 45442100-8 Roboty malarskie. 45443000-4 Roboty elewacyjne. 45450000-6

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 71250000-5 Usługi architektoniczne,

inżynieryjne i pomiarowe. 5. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na

własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu

zamówienia. 6. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi

przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek

sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z

przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 7. Wykonawcy są odpowiedzialni za

staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodatkami, w tym również przedmiarem

robót, dokumentacją techniczno-budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i

odbioru robót, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym

oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i

obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty

lub na wykonanie robót. 8. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – min.

3 lata. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, zostanie

odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować

zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 10. Nie dopuszcza się

składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów

składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 11. Zamawiający nie dopuszcza

możliwości składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości

udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 13. Zamawiający

dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie

części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte

wykonanie tego zamówienia. 14. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania

przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza

powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części
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przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia

umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część

zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego

Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 15. Na podstawie art. 29 ust. 3a

ustawy, Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia, były

zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonujące czynności w

zakresie wykonywania robót budowlanych, na podstawie umów o pracę, jeżeli

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz.

1666 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez

Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami. 16.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie

realizacji zamówienia: Wykonanie szybu windowego, dostawę, montaż i uruchomienie

windy. 17. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku prac

wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.

1332 z późn. zmianami), tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na

wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby

Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy

przedłożył Zamawiającemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie

realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W trakcie

realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności

oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu

według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi

czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) w terminie

wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
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zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować

naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ

projekcie umowy. 18. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać

zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie

dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza

nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami

własnymi, bez udziału podwykonawcy. 19. Informacja o możliwości udzielenia

zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania

zamówienia. 20. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego – budynek

A położony na działce nr 833/4 k.m. 2 w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia: Budowa windy w budynku

A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 2. Przedmiot zamówienia należy

wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem

budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarami robót, Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), decyzją nr

AB.6740.158.210.2017 z dnia 05.07.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i

udzielająca pozwolenia na budowę, decyzją sygn. akt AB.6740.486.2017.MG z dnia

28.12.2017 r. przenoszącą pozwolenie na budowę, pozwoleniem nr 474/N/2017 z

dnia 14.06.2017 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia oraz, obowiązującymi

przepisami i normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy

technicznej. 3. Budowa windy w budynku szpitala obejmuje: 1) Wykonanie robót

przygotowawczych na obiekcie czynnym. 2) Wykonanie robót rozbiórkowych. 3)

Wykonanie szybu windowego (monolitycznego, żelbetowego, powiązanego z

istniejącymi ścianami) wraz z robotami towarzyszącymi, a także wykonanie

zadaszenia nad wejściem do windy i usunięcie oraz przerobienie wszelkich kolizji

instalacji sanitarnych oraz c.o. 4) Dostawę, montaż i uruchomienie windy szpitalnej

do przewozu osób, osób niepełnosprawnych na wózkach oraz chorych na łózkach

szpitalnych wraz z aparaturą medyczną i personelem: a) montaż: wewnątrz

budynku, b) udźwig min 1600 kg lub min. 21 osób, c) napęd elektryczny z płynną

regulacją prędkości, bezreduktorowy, d) wysokość podnoszenia około 16,5 m, e)

prędkość 1 m/s +/- 50%, f) ilość przystanków – 6, ilość dojść 6, g) dostęp
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dwustronny, h) całość ze stali antyseptycznej, nierdzewnej strukturalnej, i) kabina

przelotowa 180  o min. Wymiarach gł. 240 cm x szer. 140 cm x wys. 217 cm,

model szpitalny wykonany z antyseptycznej stali nierdzewnej strukturalnej

antywandal typ. Np. „LEN”, „SKÓRA”, itp., - wyświetlacz cyfrowy LCD

informujący o aktualnym kierunku jazdy, - wentylator mechaniczny załączany

automatycznie, - sygnalizacja przeciążenia graficzna i dźwiękowa, - panel

dyspozycji ze stali nierdzewnej, na pełną wysokość kabiny, z podświetlanymi

przyciskami z grafiką Braill’a, - listwy przypodłogowe, - odboje antyseptyczne (z

tworzywa sztucznego) pochłaniające energię uderzeń, - lustro bezpieczne, nad

poręczą,1/2 ściany bocznej, - oświetlenie stałe LED przeciwolśnieniowe w suficie

podwieszanym ze stali nierdzewnej, załączane automatycznie po otwarciu drzwi

kabiny, - oświetlenie awaryjne akumulatorowe, - podłoga – wykładzina

antypoślizgowa, wytłumiona, antyseptyczna podwinięta dla łatwego utrzymania

czystości, - poręcze dla osób niepełnosprawnych, odporne na dewastacje, na

bocznych ścianach, - podesty przy wejściu i wyjściu z kabiny muszą być

wyposażone w drzwi przystankowe o odpowiedniej odporności mechanicznej dla

przewidywanych warunków użytkowania, - wyposażenie w środki łączności,

umożliwiające stały kontakt ze służbami ratowniczymi – system GSM lub

instalacja analogowa, - wyposażenie w środki umożliwiające uwolnienie i

ewakuacje ludzi uwięzionych w kabinie, j) drzwi kabinowe i przystankowe (min.

wymiary w świetle 110 cm x 200 cm) – automatyczne, teleskopowe, panele

drzwiowe i ościeżnice wykonane ze stali nierdzewnej antywandal typ. np. „LEN”,

„SKÓRA”, itp., wejścia zabezpieczone kurtyną świetlną, napęd silnikiem z

regulacją częstotliwościową prędkości zamykania i otwierania, wyposażone w

układ automatyki powodujący ponowne otwieranie drzwi po trafieniu

zamykających się skrzydeł na przeszkodę, k) drzwi szybowe EI60 –

automatyczne, teleskopowe, panele drzwiowe i ościeżnice wykonane ze stali

nierdzewnej antywandal typ. np. „LEN”, „SKÓRA”, itp., l) drzwi przystankowe

i/lub drzwi kabiny, muszą być wyposażone w urządzenie zapobiegające

zgnieceniu podczas ruchu m) położenie maszynowni – w szybie (dźwig bez

maszynowni), n) położenie napędu – w szybie w górnej części nadszybia na

bocznej ścianie, o) tablica sterowa wbudowana w ościeżnicę najwyższego

przystanku lub w jego pobliżu, wykonana ze stali nierdzewnej antywandal typ.
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Np. „LEN”, „SKÓRA”, itp., p) automatyczny układ awaryjnego dojazdu windy

do najbliższego przystanku z funkcją automatycznego otwarcia drzwi - w

przypadku zaniku napięcia (system UPS). Urządzenie UPS musi umożliwiać

również ręczne sterowanie windą w przypadku awaryjnego uwalniania

pasażerów. q) funkcja jazdy uprzywilejowanej (JAZDA SZPITALNA, blokada

przycisków w kasecie wezwań w drzwiach szybowych, dźwig tylko do

dyspozycji osób znajdujących się w kabinie), r) kasety wezwań w drzwiach

szybowych z wyświetlaczem LCD na każdym przystanku wykonane ze stali

nierdzewnej szlifowanej, np. INOIX szlif 450, s) zabezpieczenie przed

nadmiernym wzrostem temperatury uzwojeń silnika, t) zabezpieczenie przed

zanikiem lub zmianą kolejności faz, u) kompleksowe zasilanie w energię

elektryczną, v) instalacja telefoniczna do maszynowni windy z istniejącej

centrali telefonicznej, w) kabina wyposażona w kamerę do monitoringu windy

– wysokiej rozdzielczości ful HD min. 4K, z podłączeniem do istniejącej sieci,

x) elektroniczna kontrola dostępu do dźwigu (klucz kodowy lub karta

magnetyczna). 5) Przeprowadzenie oceny zgodności dźwigu przez jednostkę

notyfikowaną UDT lub TÜF. 6) Uporządkowanie terenu budowy wraz z

odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych. 7) Wykonanie

wszelkich czynności związanych z przekazaniem do eksploatacji i

dopuszczeniem do użytkowania windy (uzyskanie odbioru UDT). 8)

Dokonanie zgłoszenia i odbioru wraz z dopuszczeniem do eksploatacji dźwigu

osobowego przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskanie na rzecz

Użytkownika (Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A., ul. Oleśnicka 4,

46-100 Namysłów), pozwolenia na użytkowanie w tym także do pokrycia

ewentualnych kosztów odbioru realizacji zadania w szczególności ustalonych

przez UDT. 9) Dokonywanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych

w trakcie trwania okresu gwarancji zgodnie z wymogami producenta

urządzenia dźwigowego oraz wymagań UDT, w tym także pokrycie tych

kosztów. 10) Wykonanie dokumentów porealizacyjnych: a) dokumentacji

powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w trakcie budowy, b) kompletny wniosek o uzyskanie

pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót przez

Zamawiającego. 4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień
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(CPV): Główny kod CPV: 45215140-0 (Roboty budowlane w zakresie

obiektów szpitalnych). Dodatkowe kody CPV: 45111200-0 Roboty w

zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 45111300-1 Roboty

rozbiórkowe. 45113000-2 Roboty na placu budowy. 45223500-1

Konstrukcje z betonu zbrojnego. 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu

rusztowań. 45262300-4 Betonowanie. 45262310-7 Zbrojenie. 45262311-4

Betonowanie konstrukcji. 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali

konstrukcyjnej. 45262500-6 Roboty murarskie i murowe. 45262522-6

Roboty murarskie. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 45313100-5

Instalowanie wind. 45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych.

45320000-6 Roboty izolacyjne. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-

kanalizacyjne i sanitarne. 45410000-4 Tynkowanie. 45421000-4 Roboty w

zakresie stolarki budowlanej. 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i

podobnych elementów. 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 45442100-8

Roboty malarskie. 45443000-4 Roboty elewacyjne. 45450000-6 Roboty

budowlane wykończeniowe, pozostałe. 71250000-5 Usługi architektoniczne,

inżynieryjne i pomiarowe. 5. Wykonawca zobowiązany jest we własnym

zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do

wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Składający oferty wykonawcy

zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i

regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą

wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z

przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 7. Wykonawcy są

odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodatkami,

w tym również przedmiarami robót, dokumentacją techniczno-budowlaną,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wszelkimi

zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za

uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków

i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy

istotę oferty lub na wykonanie robót. 8. Wymagany przez Zamawiającego

min. okres gwarancji – min. 3 lata. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje

okres gwarancji krótszy niż 3 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna ze
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SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na

zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 10. Nie dopuszcza się

składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały

wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną

odrzucone. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia

zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 13.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub

Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego

zamówienia. 14. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania

przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw

(firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia

Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o

podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub

usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy

wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem

(Podwykonawcą). 15. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający

wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonujące czynności w

zakresie wykonywania robót budowlanych, na podstawie umów o pracę,

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks

pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega

sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z

zatrudnionymi przez niego pracownikami. 16. Zamawiający wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w

trakcie realizacji zamówienia: Wykonanie szybu windowego, dostawę,

montaż i uruchomienie windy. 17. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
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na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie

realizacji zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art.

12 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.

zmianami), tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie

wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na

potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub

Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedłożył

Zamawiającemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z

wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W trakcie

realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli

zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy

(przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr

2 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy

zamówieniu. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do

umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie

umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w

wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy. 18. W

przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy

udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy”

lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt

formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie

wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 19. Informacja

o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na

podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości

udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 20. Miejsce

realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego – budynek A położony

na działce nr 833/4 k.m. 2 w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-30,

godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2018-02-06, godzina: 10:00,
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