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Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udost^pnia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

www.mok.art.pl (wybrac: O NAS, nast^pnie PRZETARGI/OGtOSZENIA)

Zabrze: Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Osrodka Kultury

w Zabrzu przy ul. Dorotki 3 - etap I

Numer ogtoszenia: 46138 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowiazkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury , ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08

02, faks 32 278 08 02.

Adres strony internetowej zamawiaja_cego: www.mok.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Samorzajdowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Termomodernizacja budynku Dzielnicowego

Osrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Dorotki 3 - etap I.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: 1. Przedmiotem zamowienia jest:

Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Osrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Dorotki 3 - etap I. Zakres

robot etapu I obejmuje mi^dzy innymi wykonanie nw. robot objetych dokumentacjaj Docieplenie scian

zewn^trznych wraz z kolorystyka^ elewacji, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Izolacj? zewn^trzna^ scian

piwnic wraz z remontem tarasow, Modernizacj? instalacji c.o., Remont wnetrz (posadzki, tynki, malowanie),

Kanalizacj^ sanitarna^i deszczowa^ Instalacj? elektryczna^. 2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

zawiera Cz^sc IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa pn. Termomodernizacja budynku Dzielnicowego

Osrodka Kultury w Zabrzu przy ul. Dorotki 3. Wymagany okres gwarancji - nie mniej niz 5 lat. 3. Rozwiazania

rownowazne: llekroc w specyfikacji, umowie, dokumentacji projektowej, i innych zaJ^cznikach, jest mowa o:

produkcie, materiale czy systemie typu lub pp., nalezy przez to rozumiec produkt, material czy system taki

jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz zaproponowany.

Wszystkie uzyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej, i innych zatacznikach, znaki handlowe,

towarowe, przywolania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzajedynie do okreslenia cech

technicznych i jakosciowych materiatow a nie sa, wskazaniem na producenta. Uzyte wszelkie nazwy
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handlowe w opisie przedmiotu zamowienia Zamawiajapy traktuje jako informacj? uscislajapq, ktora zostata

uzyta wyla_cznie w celu przyblizenia potrzeb Zamawiajapego. Dopuszcza si? uzycie do realizacji robot

budowlanych produktow rownowaznych, w stosunku do ichjakosci, docelowego przeznaczenia i spetnianych

funkcji i walorow uzytkowych. Przezjakosc nalezy rozumiec zapewnienie minimalnych parametrow produktu

wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej i innych zalqcznikach. Wykonawca, ktory do

wyceny przyjmie rozwiazania rownowazne jest zobowiazany udowodnic rownowaznosc przyj?tych urza^dzeri,

sprz?tu i materiatow. W celu potwierdzenia, ze oferowane rozwiazanie rownowazne spetnia wymagania

okreslone w SIWZ, wykonawca ztozy Szczegotowy opis oferowanego przedmiotu zamowienia

rownowaznego, w ktorym dla kazdego produktu okresli nazw? producenta, typ (model) oraz inne cechy

produktu pozwalaja^ce na jednoznaczna^ identyfikacj? zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodnosci z

opisem przedmiotu zamowienia. Nie zbzenie takiego wykazu b?dzie rownoznaczne z przyj^ciem rozwiazari

wskazanych w dokumentacji przez projektanta..

11.1.5) przewiduje si? udzielenie zamowieri uzupetniaj^cych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowieri uzupetniaj^cych

Zamawiaja^cy przewiduje udzielanie zamowieh uzupetniaja[cych do wysokosci 50% wartosci zamowienia

podstawowego, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 P.z.p. polegaja^cych na powtorzeniu tego samego

rodzaju zamowieri okreslonych w cz^sci I pkt. 3 SIWZ.

11.1.6) Wspolny Slownik Zamowieri (CPV): 45.00.0000-7, 45.42.10.00-4, 45.45.30.00-7, 45.31.70.00-2,

45.26.21.00-2, 45.32.00.00-6, 45.45.00.00-6, 45.11.12.20-6, 45.11.30.00-2, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7,

45.31.11.00-1, 45.31.00.00-3.

11.1.7) Czy dopuszcza si? ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si? ztozenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoiiczenie: 17.08 2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiajapy za^da od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci:

20.000,00 PLN, (stownie : dwadziescia tysi^cy 00/100 zt) zabezpieczaja^cego ofert? na okres 30 dni. 2.

Wadium wnosi si? przed upfywem terminu sktedania ofert. 3. Wadium moze bye wniesione w jednej lub kilku

nast?pujaj;ych formach: 1) pienia_dzu; 2) porepzeniach bankowych lub por^czeniach spotdzielczej kasy

oszcz?dnosciowo - kredytowej, z tym, ze por^czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni^znym; 3)

gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o

ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsi^biorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pienia_dzu nalezy
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wptecic przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: ING Bank Slqski O/Gliwice 92 1050 1298 1000

0024 1018 8037. Wadium wniesione w pienia^dzu zamawiaja^cy przechowuje na rachunku bankowym. 5. W

przypadku wniesienia wadium w pozostatych formach, oryginat wadium nalezy ztozyc w sekretariacie

Miejskiego Osrodka Kultury, ul. 3 Maja 91 a, 41-800 Zabrze 6. Wykaz elementow, jakie powinny zawierac

gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe: 1) zobowiazanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapJaty

sumy wadium w przypadku gdy zajda^ ku temu ustawowe okolicznosci, okreslone w przepisie art. 46 ust. 4a i

ust. 5 P.z.p., 2) dokladna^ nazw§ postepowania stanowiapego przyczyn? wystawienia gwarancji, 3)

wskazanie sumy gwarancyjnej, 4) wskazanie Zamawiajapego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

/Miejski Osrodek Kultury ul. 3 Maja 91 a, 41-800 Zabrze/ 5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy

gwarancji / ubezpieczyciela 6) okreslenie okresu waznosci gwarancji tj. wskazanie terminu, w ktorym

zobowiazanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie moze zostac

odwotena. 7. Wykaz elementow, jakie powinny zawierac poreczenia bankowe/ por^czenia innej instytucji (tj.

por^czenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej/ poreczenia udzielane przez podmioty, o

ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsi^biorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.): 1) zobowiazanie banku / innej instytucji do

zaplaty sumy wadium w przypadku gdy zajda^ ku temu ustawowe okolicznosci, okreslone w przepisie art. 46

ust. 4a i ust.5 P.z.p.., 2) wskazanie podmiotu, za ktory bank / inna instytucja dokonuje poreczenia, 3)

doktedna nazwa zobowiazania bedapego przedmiotem poreczenia, 4) kwota do wysokosci, ktorej bank/ inna

instytucja bedzie zobowiazany, 5) okreslenie okresu waznosci poreczenia tj. wskazanie terminu, w ktorym

zobowiazanie powstaje oraz wygasa, przy czym poreczenie o charakterze terminowym nie moze zostac

odwolane. 8. Zamawiajapy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezapych po jego stronie, nie ztozyt dokumentow lub

oswiadczeri, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, peJnomocnictw, listy podmiotow naleza^cych do tej samej grupy

kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej,

lub nie wyrazil zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowaio brak

mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawc^ jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawcy, ktorego oferta

zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajqcy zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w

sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego

wniesienia zajdano. 10. Zamawiaja^cy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofal

ofert? przed upfywem terminu skladania ofert. 11. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawce, ktoremu zwrocono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jezeli w wyniku rozstrzygniecia

odwotenia jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

okreslonym przez Zamawiajqcego. 12. Jezeli wadium wniesiono w pienia^dzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z

odsetkami wynikaja^cymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawce. 13. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli

Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana: 1) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia
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publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wyko-mania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si§ niemozliwe z przyczyn

lez^cych po stronie Wykonawcy.

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naktadaja^ obowia^zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy w powyzszym zakresie nie precyzuje warunku udziaiu w postepowaniu. Zamawiajacy

zajja ztozenia oswiadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg

formuty: (spelnia)-(nie spelnia).

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy uzna powyzszy warunek za spelniony jezeli wykonawca wykaze, ze w okresie

ostatnich pieciu lat przed upfywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziaialnosci

jest krotszy - w tym okresie, wykonal zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczyt

nie mniej niz dwie (2) roboty budowlane, o Japznej wartosci nie mniejszej niz 1.000.000,00 PLN

brutto (w tym co najmniej jedna o wartosci nie mniejszej niz 500.000 PLN brutto), polegaja^cych na

termomodernizacji obiektu budowlanego obejmujapego swoim zakresem roboty dociepleniowe

elewacji, roboty ogolnobudowlane, wymian? okien, instalacyjne ( c.o. i elektryczne), Ww. zakres

robot nie musi bye wykonany rownoczesnie w ramach jednej inwestycji.

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajacy w powyzszym zakresie nie precyzuje warunku udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy

za^da ztozenia oswiadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg

formufy: (spelnia)-(nie spetnia).

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Zamawiajacy uzna powyzszy warunek za spetniony jezeli wykonawca wykaze, ze dysponuje

osobami zdolnymi do wykonania zamowienia (ktore beda^ uczestniczyc w wykonywaniu

zamowienia): 1) Kierownik budowy - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z ustawa^

Prawo budowlane lub odpowiadajape im wazne uprawnienia, ktore zostafy wydane na podstawie

wczesniej obowia_zuja_cych przepisow, 2) Kierownik robot instalacyjnych - kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie instalacji i urzajjzeri cieplnych, wentylacyjnych, wodociajgowych i kanalizacyjnych zgodnie
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z ustawy Prawo budowlane lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, Wore zostaty wydane na

podstawie wczesniej obowi^zujapych przepisow, 3) Kierownik robot elektrycznych - kwalifikacje

zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie instalacji i urza^dzeri elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z

ustawa_ Prawo budowlane lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaty wydane na

podstawie wczesniej obowiazujqcych przepisow. Zamawiajajcy dopuszcza mozliwosc tapzenia

funkcji Kierownik robot instalacyjnych oraz Kierownik robot elektrycznych, w przypadku posiadania

ww. uprawnieii przez jedna_osob<?. Zamawiajacy nie dopuszcza taczenia innych funkcji z funkcja.

Kierownika budowy.

III. 3. 5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

1 . Warunek finansowy Zamawiajacy uzna powyzszy warunek za spelniony jezeli wykonawca

wykaze, ze posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa^w wysokosci 500.000,00 PLN

(stownie: pi^cset tysi^cy z\ 00/100) 2. Warunek ekonomiczny Zamawiajacy uzna powyzszy

warunek za spetniony jezeli wykonawca wykaze, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia na sum? nie

mniejsza^ niz 1.500.000,00 PLN (stownie: jeden milion pi^cset tysi^cy z\.

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA^ DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTE.POWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III. 4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawc^ warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

• wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pî ciu lat przed upfywem terminu

sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i

miejsca wykonania oraz z zatapzeniem dowodow dotycza^cych najwazniejszych robot, okreslaja^cych,

czy roboty te zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazuja^cych, czy zostafy wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone;

wykaz osob, ktore b§da^ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci

odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrol? jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezb^dnych do

wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja^ o

podstawie do dysponowania tymi osobami;

oswiadczenie, ze osoby, ktore b^da^ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, posiadaja^ wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy nakiadaja^ obowia^zek posiadania takich uprawnieh;
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• informacje banku lub spoWzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzaja_ca^ wysokosc

posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytowa^ wykonawcy, wystawiona^ nie wczesniej

niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania ofert albo sWadania wnioskow o dopuszczenie do

udziatu w post^powaniu o udzielenie zamowienia;

• optecona^ polis§, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaja^cy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z

przedmiotem zamowienia.

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedtozyc:

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaja^ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz

6 miesi^cy przed uptywem terminu sktedania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu o

udzielenie zamowienia albo skiadania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib$ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przed ktada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesî cy

przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu o udzielenie

zamowienia albo skiadania ofert;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

• lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiajapy wymaga aby cen§ oferty obliczyc na podstawie kosztorysu ofertowego sporzajdzonego

metoda^ uproszczona^ na podstawie przedmiaru robot (ZAL/\CZNIK DO SIWZ). Kosztorysy ofertowe

wydrukowane w formie uproszczonej (zawierajape: podstaw? wyceny, opis pozycji kosztorysowej, ilosc
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robot, cen§ jednostkowa^ oraz wartosc pozycji), wraz z wydrukami wykazu materiaiow i robocizny oraz

tabela_ elementow scalonych nalezy doiaczyc do oferty. (SZCZEGOLOWY OPIS: w pkt. 12 Cz<?sc I SIWZ -

pn. Opis sposobu obliczenia ceny oraz cze>c IV Wzory formularzy, Zalapznik A - Oferta, cz^sc D wg Spisu

zawartosci oferty). Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiazany jest do dor^czenia

Zamawiajapemu szczegotowego kosztorysu ofertowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiazane z przedmiotem zamowienia:

1 - Cena - 0.9

2 - Okres gwarancji - 0.1

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si? istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieh umowy oraz okreslenie warunkow zmian

Warunki zmian postanowieh umowy: - zmiana terminu realizacji - termin wykonania prac zawartych w

zamowieniu moze ulec zmianie tylko na podstawie obiektywnych przestenek zaakceptowanych przez

Zamawiaja^cego; - zmiana osob odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony wykonawcy (kierownik

budowy), i zamawiajapego (inspektorzy nadzoru) jest dopuszczalna tylko na podstawie obiektywnych

przestanek zaakceptowanych przez Zamawiaja_cego i pod warunkiem posiadania przez te osoby kwalifikacji

oraz spetnienie wymagah okreslonych w SIWZ. - zmiana sposobu reprezentacji Zamawiaja_cego i

Wykonawcy - zmiana sposobu reprezentacji moze nastapic z przyczyn niezaleznych od Zamawiajapego i

Wykonawcy; - zmiana adresu siedziby Zamawiajapego i Wykonawcy - zmiana adresu siedziby moze

nastapic z przyczyn niezaleznych od Zamawiajapego i Wykonawcy; - zmiany w danych Zamawiaja^cego lub

Wykonawcy - wynikajapych z dokumentow rejestrowych - zmiana umowy - w przypadku gdy nastapi zmiana

powszechnie obowiazuja_cych przepisow prawa w zakresie majqcym wpfyw na realizacj? przedmiotu umowy;

- wprowadzenie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy - w przypadkach uzasadnionych za pisemna^ zgoda^

Zamawiajapego pod warunkiem, ze speinione sa_wymagania stawiane w SIWZ; - zapteta wynagrodzenia - w

uzasadnionych przypadkach mozliwa jest zmiana sposobu, formy i terminu platnosci. - obnizenie wartosci

umowy - w przypadku, gdy zakres prac opisany w SIWZ ze wzgl^dow technicznych, ekonomicznych lub

formalno - prawnych nie b^dzie konieczny do wykonania lub nie lezy w interesie Zamawiajapego; - zmiana

dotyczapa wzrostu ustawowej stawki podatku VAT, jednakze jej zastosowanie nie b^dzie skutkowato zmiany

wartosci brutto oferty; - wprowadzenie robot zamiennych jezeli zaistnieje przynajmniej jedna z n/w

okolicznosci: (- materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamowienia nie moga^ bye uzyte

7 z 8 2015-03-0311:55



http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=...

przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastapienia innymi; - w trakcie wykonywania

zamowienia nastapita zmiana przepisow prawa budowlanego; - w trakcie realizacji zamowienia zastosowano

lepsze materiaty budowlane ba^dz inna_ technologi? wykonania robot).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost^pna specyfikacja istotnych warunkow

zamowienia: www.mok.art.pl (wybrac: O MAS, nast^pnie PRZETARGI/OGLOSZENIA)

Specyfikacj^ istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Miejski Osrodek Kultury

ul. 3 Maja 91 a 41-800 Zabrze tel. 32 278 08 02.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu lub ofert: 19.03.2015

godzina 15:00, miejsce: Sekretariat Miejskiego Osrodka Kultury ul. 3 Maja 91 a 41-800 Zabrze.

IV.4.5) Termin zwia_zania oferta_: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkow Unii

Europejskiej: Zamowienie jest wspotfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i

Gospodarki Wodnej..

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow pochodza_cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaja^cych zwrotowi

srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktore miafy bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub cz^sci zamowienia: nie
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