
Ogłoszenie nr 560434751-N-2021 z dnia 06.08.2021 r. 

Katowice: Dobudowa szybu windowego do budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy 

ul. Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier 

architektonicznych - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO - 

Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą 

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: Program Operacyjny 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: 583045-N-2020 

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

nie 

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 

tak 

Numer ogłoszenia: 510221951-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: 

Dobudowa szybu windowego do budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ul. 

Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier 

architektonicznych - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO - 

Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

DZP.381.024.2020.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 wykonanie, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, dobudowy szybu windowego do budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy 

ul. Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier 

architektonicznych, a także uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji 

administracyjnych niezbędnych do ich rozpoczęcia i zrealizowania. 2) W ramach realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania 

pozwolenia na budowę oraz do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

wszelkich robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w toku ich realizacji, a także 

dokonanie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie. 3) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zakresu prac z 

przedstawicielami Zamawiającego. 7) 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. 8) Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, która 

zawiera: Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej również PFU) oraz inwentaryzację budynku 

(zwanymi również dalej dokumentacją projektową). 9) Przedmiot zamówienia należy wykonać 

wgwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Wymagany okres gwarancji na zamontowane 

wyroby (materiały) nie mniejszy niż udzielona gwarancja na roboty, a jeżeli gwarancja producenta 

jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia bez zastrzeżeń. Okres rękojmi winien być równy okresowi gwarancji. zapoznania się ze 



stanem faktycznym budynku i terenu w zakresie odpowiadającym planowanym pracom 

projektowym,  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót, w czasie 

odbiorów lub w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi 

 

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

45100000-8, 

45111200-0, 

45200000-9, 

45223000-6, 

45262000-1, 

45262100-2, 

45262800-9, 

45300000-0, 

45310000-3, 

45313000-4, 

45313100-5, 

45400000-1, 

71000000-8, 

71220000-6, 

71240000-2, 

71248000-8, 

71300000-1 

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

ramowa/dynamiczny system zakupów: 

Termin realizacji: do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. Data zawarcia umowy: 06.11.2020 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: 06/11/2020 

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

UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW: 

Intero Serwis Sp. z o.o.,  ,  ul. Gustawa Daniłowskiego 6/76,  01-

833,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 

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

VAT): 467000.00 PLN. 

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach 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: 

06/08/2021 

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 pkt 1) Umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

"Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 06.12.2021 r.”. 

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 

W toku realizacji umowy, Wykonawca napotkał na okoliczności od niego niezależne, skutkujące 

opóźnieniem w realizacji prac projektowych, co miało znaczący wpływ na termin realizacji 

przedmiotu umowy. W trakcie realizacji prac projektowych okazało się, że niemożliwe było 

terminowe wykonanie opracowań branżowych ponieważ osoby realizujące powyższe opracowania 

zostali skierowany na przymusową kwarantannę spowodowaną pandemią COVID-19, co znacząco 

opóźniło Wykonawcę w realizacji prac projektowych, a jeden z projektantów zmarł w związku z 

zachorowaniem na COVID-19. Szczegółowe uzasadnienie konieczności przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia zawarto we wniosku Wykonawcy z dnia 23.07.2021 r. 

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 

 


