
Ogłoszenie nr 560440136-N-2022 z dnia 15.02.2022 r. 

Katowice: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu 

Studenta nr 7 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” oraz budowa pochylni dla 

osób z niepełnosprawnościami 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 

Należy wskazać projekt/program: „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i 

otwartą”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. 

Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - 

ZADANIE 4 - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 

Numer ogłoszenia: 603005-N-2020 

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

tak 

Numer ogłoszenia: 540226748-N-2020 

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 

tak 

Numer ogłoszenia: 510542224-N-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer 

identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12, 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 

359 13 34, e-mail dzp@us.edu.pl , faks -. 

Adres strony internetowej (url): www.us.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 



Inny: Wyższa Uczelnia Publiczna 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 7 do 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” oraz budowa pochylni dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

DZP.381.027.2020.RB 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i dostosowanie 

budynku Domu Studenta nr 7 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” oraz 

budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. 2) Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego i realizacji robót 

budowlanych w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego 

charakteru prowadzonej działalności. 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość 

dokumentacji projektowej i wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do 

robót wyrobów (materiałów). 4) Wykonawca jest zobowiązany m.in. do następujących czynności 

określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy, programu funkcjonalno-użytkowego (zwanym 

dalej także: PFU) oraz w dokumentacji projektowej budowy pochylni: a) wykonywania prac 

projektowych i robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, b) stosowania technik wykonawczych, 

sprzętu, wyrobów (materiałów), metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania 

techniczne postawione w dokumentacji technicznej, w szczególności PFU i projekcie, c) angażowania 

odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 

wykonywania powierzonych im robót, usług i innych czynności w ramach wykonania przedmiotu 

Umowy, d) wskazania kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w SIWZ i umowie, e) przekazywania właściwym inspektorom nadzoru 

inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy, w tym do natychmiastowego, pisemnego 

informowania o wszystkich możliwych zagrożeniach w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem 

ich przypuszczalnych konsekwencji, a także umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji 

przez Zamawiającego, f) stosowania się do poleceń właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego 



zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, g) prowadzenia dokumentacji budowy oraz 

do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, h) utrzymywania porządku na terenie budowy 

oraz podjęcia niezbędnych działań w celu uniemożliwienia wstępu na teren budowy osobom 

nieupoważnionym, i) zgłaszania gotowości do odbioru robót i udziału w odbiorach, w wyznaczonych 

terminach, j) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót, w czasie 

odbiorów lub w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 5) Dokumentację projektową oraz 

pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz z 

aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-

budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, oraz w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania 

z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z „Wytycznymi w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-2020” oraz innymi dokumentami, które gwarantują osobom z niepełnosprawnościami 

pełny dostęp do projektów unijnych. 6) Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu dokumentacji 

projektowej dla zakresu robót dot. budowy pochylni zewnętrznej przeznaczonej dla osób z 

niepełnosprawnością przy wejściu głównym do budynku Domu Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 

w Katowicach, sporządzonej przez P.U.P. „UTEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, stanowiąca 

dokumentację techniczną. Zamawiający wymaga zapewnienia spójności w przyjmowanych przez 

Wykonawcę rozwiązaniach projektowych z ww. dokumentacją. 7) Wykonawca przed wykonaniem 

projektu budowlanego dokona aktualizacji i uzupełnienia inwentaryzacji budowlanej obiektu 

(będącej w posiadaniu Zamawiającego) w stopniu uszczegółowienia niezbędnym dla prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie instalacji 

podlegających przebudowie. Ponadto przed przystąpieniem do robót termomodernizacyjnych należy 

dokonać oględzin przyrodniczych obiektu pod kątem występowania gatunków chronionych, a przy 

najmniejszych wątpliwościach w zakresie możliwości ich występowania, wykonanie ekspertyzy 

przyrodniczej (w tym m.in. ornitologicznej, chiropterologicznej lub innej wymaganej przepisami 

prawa) i uzyskanie decyzji RDOŚ w sprawie zgody na niszczenie siedlisk i ostoi gatunków chronionych 

- jeżeli będzie wymagane. 8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w 

dokumentacji technicznej (załącznik nr 2 do SIWZ), składającej się z: Programu funkcjonalno-

użytkowego, dokumentacji projektowej pochylni zewnętrznej przeznaczonej dla osób z 

niepełnosprawnością - projektu budowlano – wykonawczy, przedmiaru robót, Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), które to dokumenty wraz ze 

wzorem umowy należy rozpatrywać łącznie. Ww. dokumenty są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte odpowiednio w PFU lub w 

Umowie, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 9) Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 

do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli 

będzie wymagane przez odpowiednie organy), z zastrzeżeniem, że: a) do 6 miesięcy od daty zawarcia 

umowy należy wykonać kompletną dokumentację projektową, wraz z projektem budowlanym i z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę/nie wniesieniem sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót 

budowlanych - Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia dokumentacji projektowej osobno 

dla następujących zakresów: - termomodernizacja budynku, - dostosowanie budynku do 



obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej; b) roboty budowlane realizowane wewnątrz 

obiektu, kolidujące z zakwaterowaniem jego mieszkańców mogą być prowadzone w okresie od dnia 1 

lipca 2021 r. 10) Wykonawca udzieli: minimum 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane 

roboty budowlane. 11) Wymagany okres gwarancji na zamontowane wyroby (materiały) nie krótszy 

niż gwarancja udzielona na roboty, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa – zgodnie z gwarancją 

producenta. 12) Okres rękojmi winien być równy okresowi gwarancji. 13) Okres przedłużenia 

gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w 

przypadku zaoferowania dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi, oferta 

Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ. 

14) Bieg terminów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez zastrzeżeń. 

 

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

71000000-8, 

71220000-6, 

71240000-2, 

71248000-8, 

71317100-4, 

71500000-3, 

71621000-7, 

45100000-8, 

45111000-8, 

45261210-9, 

45262100-2, 

45261215-4, 

45262660-5, 

45262900-0, 

45300000-0, 

45310000-3, 

45312100-8, 

45312311-0, 



45320000-6, 

45321000-3, 

45324000-4, 

45330000-9, 

45331100-7, 

45400000-1, 

45443000-4, 

45450000-6, 

45453000-7 

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa 

ramowa/dynamiczny system zakupów: 

Termin realizacji zamówienia określony w umowie: Do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zgodnie 

z aneksem nr 1 termin realizacji umowy został przedłużony do 15 lutego 2022 r. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
NAZWA: nie dotyczy 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA 

DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/12/2020 

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO 

UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW: 

Lider Konsorcjum: PJM INVEST Spółką z graniczoną odpowiedzialnością sp. k.,  ,  ul. Wincentego 

Witosa 66D,  25-561,  Kielce,  kraj/woj. świętokrzyskie 

Partner konsorcjum: Zakład Remontowo – Budowlany Piotr Kapusta,  ,  ul. dr Piotrowskiego 41,  28-

130,  Stopnica,  kraj/woj. świętokrzyskie 

Partner konsorcjum: Jarosław Marciniec Zakład Remontowo – Budowlany,  ,  ul. Tuczępy 125,  28-

142,  Tuczępy,  kraj/woj. świętokrzyskie 

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez 

VAT): 9225526.34 PLN. 

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający informuje, że Skarb Państwa – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielił 



Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach dotacji celowej na dofinansowanie przedmiotowej 

inwestycji. Ponadto część dotycząca budowy pochylni zewnętrznej przeznaczonej dla osób z 

niepełnosprawnością przy wejściu głównym do budynku Domu Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 

w Katowicach, realizowana jest w ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, 

uniwersalną i otwartą”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

priorytetowa: III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych - ZADANIE 4 - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ. 

 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 

15/02/2022 

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zmiana terminu realizacji zamówienia - §3 ust.1: Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w 

terminie do 30 kwietnia 2022r., wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie 

wymagane przez odpowiednie organy), z zastrzeżeniem, że: 1) do 6 miesięcy od daty zawarcia 

umowy należy wykonać kompletną dokumentację projektową, wraz z projektem budowlanym i z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę/nie wniesieniem sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót 

budowlanych - Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia dokumentacji projektowej osobno 

dla następujących zakresów:  termomodernizacja budynku,  dostosowanie budynku do 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej; 2) roboty budowlane realizowane wewnątrz 

obiektu, kolidujące z zakwaterowaniem jego mieszkańców mogą być prowadzone w okresie od dnia 1 

lipca 2021 r.”; 

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 

Wykonawca w pismach z dnia 24.01.2022r., 1.02.2022r. oraz 4.02.2022r. wnioskował o wydłużenie 

terminu realizacji zadania z dnia 15.02.2022r. do 30.04.2022r. ze względu na: - opóźnienie w realizacji 

robót przez firmę SK TECHNOLOGIE, będącą podwykonawcą z zakresu robót elektrycznych, które 

nastąpiło w związku z problemami z dyspozycyjnością pracowników i nałożonych kwarantannach 

związanych z wystąpieniem choroby COVID-19, co wypełnia dyspozycję art. 15r. ust. 1. Ustawy z dnia 

2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U.2021.2095 tj.) (co potwierdza pismo podwykonawcy SK TECHNOLOGIE Sp. z o.o., stanowiące 

załącznik do pisma Wykonawcy z dnia 1.02.2022r.); - brak możliwości realizacji robót w zakresie 

wykonania drogi o nawierzchni bitumicznej, związane z przerwą technologiczną producenta 

nawierzchni asfaltowej (co potwierdza e-mail z dnia 28.01.2022r., stanowiący załącznik do pisma 

Wykonawcy z dnia 1.02.2022r., oraz odpowiedzi producentów: tj.: Wytwórni Mas Bitumicznych 

COLAS POLSKA Sp. z o.o., oraz AUTO-TRANS Asfalty Sp. z o.o. z dnia 3.02.2022r, stanowiące załączniki 

do pisma Wykonawcy z dnia 4.02.2022r.); - konieczność okresowego wstrzymania prac, 

wykonywanych na zewnątrz budynku, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (m.in. 



niskie temperatury oraz wysoką wilgotność powietrza). Zakres prac obejmuje: okładziny schodów 

zewnętrznych budynku żywicą epoksydową, tynki mozaikowe na murach oporowych, rekultywację 

terenu wraz z wysiewem traw oraz wykonanie podbudowy i drogi o nawierzchni bitumicznej. 

Wykonawca w korespondencji wskazuje, iż warunki pogodowe panujące od grudnia 2021r. do dnia 

dzisiejszego nie pozwalają na przeprowadzenie robót zgodnie z technologią oraz sztuką budowlaną. 

Na potwierdzenie swojego stanowiska, Wykonawca załączył dziennik pogodowy oraz karty 

katalogowe produktów. Analiza kart katalogowych wskazanych materiałów potwierdza, iż realizacja 

robót nie była możliwa w okresie występowania niskich, ujemnych temperatur (co potwierdzają: - 

dziennik temperatur, prowadzony w terminie od 1.12.2021 do 28.01.2022r., stanowiący załącznik do 

pisma Wykonawcy z dnia 1.02.2022r., oraz załącznik do pisma Wykonawcy z dnia 4.02.2022r., - karty 

katalogowe wybranych materiałów, stanowiące załącznik do pisma Wykonawcy z dnia 4.02.2022r. 

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 

 


