A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j , na której Zamawiający udostępnia Specyfikację I s t o t n y c h Warunków Zamówienia:
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Białystok: Aranżacja części pomieszczenia magazynowego na kasy
biletowe w budynku Stadionu l\/liejskiego przy ul. Słonecznej w
Białymstoku
Numer ogłoszenia: 140485 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
y zamówienia p u b l i c z n e g o
zawarcia u m o w y r a m o w e j
n

u s t a n o w i e n i a d y n a m i c z n e g o s y s t e m u zakupów ( D S Z )

S E K C J A I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I A D R E S : Stadion Miejski Sp. z o.o. , ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85
654 86 80, faks 85 654 87 15.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadion.bialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAiVIAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

S E K C J A II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aranżacja części pomieszczenia magazynowego
na kasy biletowe w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych
polegających na aranżacji dla potrzeb kas biletowych fragmentu istniejącego pomieszczenia technicznomagazynowego zlokalizowanego na parterze stadionu, w celu utworzenia sześciu dodatkowych stanowisk
kasowych obsługujących widzów i kibiców kupujących bilety na imprezy sportowe i widowiskowe.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest dokumentacją projektową wykonaną przez
Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., ul. Berezyńska 25, 03-908 Warszawa, stanowiącą załącznik do siwz.
Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może
uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie tenninu gwarancji zgodnie z rozdz. XV SIWZ Kryteria i tryb oceny
ofert. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej nazw, znaków towarowych lub typów materiałów
czy produktów lub nomny, aprobaty, specyfikacje czy systemy itp., o których mowa w art. 29 ust.3 i art. 30
ust. 1 - 3 ustawy, ma to na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie

materiałów lub rozwiązań równoważnych) pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznychi
nie gorszycłi od określonychi w dokumentacji projektowej. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych
w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do
spełnienia wymogu wynikającego art. 30 ust. 5 ustawy. Na etapie realizacji umowy, w czasie trwania budowy.
Zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do
zaproponowanych w ofercie - zał. nr 5 do SIWZ. Uwagi: Przed sporządzeniem oferty. Zamawiający zaleca
odbycie wizji lokalnej na terenie inwestycji. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. Równolegle z
robotami budowlanymi objętymi niniejszym postępowaniem będą prowadzone roboty instalacji
teletechnicznych na potrzeby przedmiotowych kas biletowych. Zamawiający koordynuje roboty związane z
wystąpieniem ewentualnych kolizji pomiędzy realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia a robotami
instalacji teletechnicznych..
11.1.5)
{przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3.
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2015.

S E K C J A III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
111.2) ZALICZKI
111.3) 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
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem tenninu składania ofert w niniejszym postępowaniu, jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 zamówień na roboty
budowlane wykonane w czynnych obiektach, o wartości zamówienia min. 150 000 zł bnjtto każde,

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wyl<onania oraz z załączeniem dowodów
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
111.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji, na
podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w
zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń elektrycznych, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz infonnacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w celu potwierdzenia spełnienia waainku wykonawca winien wykazać się posiadaniem w banku lub
spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości nie mniejszej niż: 100 000 zł, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem termonu
składania ofert.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W C E L U 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 infomiacja o robotachi budowlanycłi niewykonanych) lub wykonanych)
nienależycie
za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia ww.
dowodów, uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia wamnku określonego w rozdz. VII pkt
1 lit. b SIWZ.;
• wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w

szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz infonnacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty
dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
111.4.2) 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 infomnacji 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;
111.4.3) 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 temninu 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 należącycti 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;
lll.6)INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: każdy wykonawca
zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w rozdz. VII ust 2 pkt 2 oraz dokumenty określone w
rozdz. VII ust 3. Wanjnki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i
finansowej będą badane łącznie - dokumenty określone rozdz. VII ust 1 pkt 2, 3, 4, 5 powinien złożyć, co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w rozdz. VII ust 1 pkt 1 oraz oświadczenie o nie
podleganiu wykluczeniu określone w rozdz. VII ust 2 pkt 1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie. Zgodnie z art.
26 ust. 2b) ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (tj.
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia (np. na lub wg zał. nr 5 do SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające, że osoba
podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego (ewentualne
pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z
oryginałem). Kopie dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez te podmioty. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.
2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
przedkładając w tym celu dokumenty, dotyczące w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Udostępnienie wykonawcy potencjału wiedzy i
doświadczenia przez podmiot trzeci wiąże się z udziałem podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia, np.
w formie podwykonawstwa, konsultacji, doradztwa. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie wamnku, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedkładając w tym celu
dokumenty, o których mowa w rozdz. VII ust 1 pkt 5 SIWZ, dotyczące tych podmiotów. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdzi spełnienie opisanego przez zamawiającego wamnku. Dowodami, o których mowa w rozdz. VII ust
1 pkt 2 SIWZ są: poświadczenie, oraz inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. W przypadku, gdy
zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1)
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w ust 2 pkt 2 - przedkłada 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 ofert, 2) jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje sieje dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub
przed notariuszem, 3) dokument, o którym mowa w pkt 1 lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt
2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) w
przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
PODWYKONAWCY: 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę 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. 26 ust. 2b
ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia wanjnków udziału w postępowaniu, o
którym mowa rozdziale VII SIWZ. 2. Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. W
przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom zastosowanie
mają odpowiednie postanowienia określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Wartości pieniężne wskazane w dokumentach jw. mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, sytuacji ekonomicznej i
finansowej, podane w walutach obcych, wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP
z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

S E K C J A IV: PROCEDURA
IV.1) T R Y B UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY O F E R T
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - okres gwarancji - 5
IV.2.2)
I 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. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności
i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony mają
prawo do przedłużenia tenninu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie tenninu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za
które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub
będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie tenninu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą

techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi
konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze
względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych
kolizji, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania
robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Strony dopuszczają
możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności
zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
umowy, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa
budowlanego, 3) wystąpienia wanjnków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) wystąpienia
wanjnków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w
szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych, 5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z
niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo
usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
założonego efektu użytkowego, 6) w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia

procesu inwestycyjnego lub technologicznego, 7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji, 8) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami. 4. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 3 dopuszcza się zmianę
wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego
kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w
kosztorysie ofertowym odpowiednich wycen, cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w
wydawnictwie Sekocenbud obowiązujących w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów
rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie
określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie
podwykonawcy robót i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką
zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w § 11 umowy. 6. Wamnkiem dokonania zmiany,
o której mowa w ust. 2 - 5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub
sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących
podstawę do żądania takiej zmiany.
IV.4) INFORIVIACJE ADIMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stadion.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stadion Miejski sp. z o.o.
15-323 Białystok, ul. Słoneczna 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2015
godzina 09:45, miejsce: Stadion Miejski sp. z o.o. 15-323 Białystok, ul. Słoneczna 1, sekretariat w części
biurowej.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego temninu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
hiandlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

