Pelplin: Remont i modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelplinie.
Numer ogłoszenia: 223176 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury , ul. Kościuszki 2a, 83-130 Pelplin, woj. pomorskie,
tel. 058 5361452, faks 058 5361452.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mok.pelplin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja Miejskiego
Ośrodka Kultury w Pelplinie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
są prace remontowe ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne, w tym c.o. oraz montażowe. Zakres
prac ogólnobudowlanych obejmuje: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na budynku sali
widowiskowej i budynku administracyjnym - 383,39 m2; wymianę rynien; wykonanie nowego dachu
nad wejściem (nad nad schodami) do sali widowiskowej od strony wschodniej 19,2 m2; impregnacja
grzybobójcza drewnianej konstrukcji dachu i deskowania sali widowiskowej 438,6 m2; wykonanie
ocieplenia stropu nad salą widowiskową z wełny mineralnej 252,2 m2; remont pomieszczeń
biurowych, zaplecza i piwnicy w budynku administracyjnym, w tym: prace rozbiórkowe, wykonanie
tynków na stropach i ścianach, wykonanie izolacji i posadzek, ułożenie podłóg, montaż nowego
oświetlenia, montaż instalacji i urządzeń sanitarnych, osadzenie nowych drzwi, montaż klapy dymowej
na holu, malowanie; remont pomieszczeń zaplecza technicznego, pracowni i schodów w holu
głównym (parter i I piętro), w tym: prace rozbiórkowe, wykonanie tynków na stropach i ścianach,
wykonanie izolacji i posadzek, ułożenie podłóg, montaż nowego oświetlenia, montaż instalacji
sanitarnej, c.o., osadzenie nowych drzwi, wykonanie okładzin schodów z płytek kamionkowych
GRESS, wykonanie balustrady schodów ze stali nierdzewnej, malowanie pomieszczeń; wykonanie
docieplenia ściany wschodniej sali widowiskowej z wyprawą tynkarską 216,83 m2; ułożenie nawierzchi
z kostki brukowej o grubości 8 cm 62,8 m2 z obrzeżami..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie
15.000 złotych słownie : piętnaście tysięcy złotych 1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść
przelewem na konto Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy o/Pelplin Nr rachunku :
33834200092000040420000001 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie
oferty przetargowej zadania: Remont i modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie. 2.
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3.
Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK,
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o
których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u
Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i
nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą,
zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać
następujące elementy: a) nazwa i adres Zamawiającego; b) określenie przedmiotu zamówienia; c)
nazwę i adres Wykonawcy. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu
składania ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w
wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 9.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty
najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim
wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod
warunkiem, iż odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia. 11.
Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium w sytuacji, jak w pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.
W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności
wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do
zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje
jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 13. Zatrzymanie wadium
nastąpi w okolicznościach : a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, b)
jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wymagane oświadczenia lub dokumenty, ale z
treści ich nie wynika, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, c) jeżeli wykonawca
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
d) jeżeli wykonawca był zobowiązany i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wyko?nania umowy, e) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Zamawiający nie zatrzyma wadium, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wymagane oświadczenia lub dokumenty, ale z treści ich
nie wynika, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, pod warunkiem że udowodni, że
złożenie innych dokumentów nie jest możliwe i nie wynika to z przyczyn leżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.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
o

•

nie jest obowiązujące
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawcy wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi,
protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu
prowadzenia działalności, wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie min.
jednej roboty polegającej na wykonaniu prac budowlano-montażowych (w tym prace
wewnętrzne wykończeniowe, ocieplenie i elewacje) o wartości robót min. 300000 zł. b)
wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji
wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i
doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji
prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko
dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenia, ale przede
wszystkim oddanie do dyspozycji Zamawiającego osoby odpowiedzialnej za kierowanie
budową, która posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie albo oddanie do
dyspozycji Zamawiającego osoby odpowiedzialnej za kierowanie budową i wykonanie
części lub całości zamówienia).
III.3.3) Potencjał techniczny

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawcy dysponują lub będą dysponować narzędziami , wyposażeniem i
urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj.: kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie; kierownik budowy musi posiadać stwierdzenie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
(uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; dysponują

lub dysponować będą osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie prac
budowlanych - ocieplenie budynków, elewacje, posadzki, tynki i prac montażowych wykonanie istalacji CO, instalacji elektrycznej, układanie podłóg, montaż drzwi i okien.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej

o

działalności gospodarczej.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU 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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie

•

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

dla

wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 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

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia

•

III.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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

•

III.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 terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•

inne dokumenty
Oświadczenie o: a) udzieleniu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi za wady na
okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, a na zainstalowane urządzenia
gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę od daty odbioru
końcowego, ale nie krócej niż 24 miesiące, b) zobowiązaniu do uporządkowaniu terenu po
zakończeniu robót, oraz do konserwacji urządzeń przez okres 36 miesięcy od daty odbioru
końcowego c) zobowiązaniu do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (jeżeli będzie
taka potrzeba), d) zaakceptowaniu warunków rozliczenia określonych w rozdziale IV ust. 5,
6) Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robot
opracowany według wytycznych określonych w rozdz. IV pkt. 5 ppkt. 7 SIWZ. 7) Kosztorys
ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych
materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia
i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które
wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Osoby fizyczne - w celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca
pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zmiana postanowień
zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2.
Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:
1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 2)
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących
przypadkach: a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania
się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana kluczowego
specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np.
rezygnacji itp.), 4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli
uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca
obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy
specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca może
przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących
zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na
budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do
których zamawiający był zobowiązany), c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub
usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej, d) zapewnienia możliwości poboru wody i
energii elektrycznej na potrzeby budowy, e) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o
dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, f) zmiany terminu dokonania odbiorów
przewidzianych w umowie. 6) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o
czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) szczególnie niesprzyjających warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej e) jakiegokolwiek opóźnienia,
utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, f) zmiany się w trakcie
wykonywania umowy przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu
umowy, lub tych zmian dokona Zamawiający, g) jeżeli jednostki administracji nie zachowają
wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami terminów odpowiedzi na wnioski, a zwłaszcza
jeżeli organ wydający decyzję o pozwoleniu na użytkowanie opóźni jej wydanie ponad termin

zaplanowany w niniejszej umowie, a wykonawca wykaże, że nie stało się to z jego winy. 7) Jeżeli
wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w
szczególności : a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 8) Jeżeli powstaną okoliczności będące
następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez
prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., b) odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej. 9) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności : a)
konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu, c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany będą wprowadzone wyłącznie w
zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść
ryzyko zwiększanym z tego powodu kosztom. Każde ze wskazanych w lit. a -c zmian może być
powiązane ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 10) Pozostałe zmiany a)
jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie
wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w
kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować
zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez
wykonawcę , c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł
w związku z wynikającymi z umowy planowaniami świadczeniami, d) kolizja z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie
zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w specyfikacji IWZ i ofercie wykonawcy, e) zmiany
uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą
zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ksh. 4. Zmiana umowy nastąpić może z
inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian
w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany
oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na
termin zakończenia umowy. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie
potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z
uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą
m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.mok.pelplin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek
Kultury, ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna,
sportowa i kultury..
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 Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie

