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Adresstrony int,ernetowej,
na kt6rej TamawiajqcyudostqpniaspecyfikacjqIstotnychwarunk6w Zam6wienia:

www'amuz'brtr:111__r___

Bydgoszcz:Remontelewacjifrontowychz kolclrystykqi izolacjq
przeciwwilgociowq
Scianpiwnicw budynkachDomuStudenta
AkademiiMuzycznejim. FeliksaNowowiejskiego
w Byrcgoszczyprzy
ul. Staszica3 i 5.
Numerogloszenia:279310- 2013;datazamieszczen
ia: 17.07,2013
OGI-OSZENIE
O ZAMOWIENI
U - robotybudowlane
Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe.
Ogloszeniedotyczy: zamowienidpublicznego.

SEKGJAI: ZAMAWIAJACY
l" 1) NAZWAIADRES:Akademia
Muzyczna
im.Feliksa
Nowowiejskiego
7, BS-OO8
, ul.Stowackiego
Bydgoszcz:,
woj.kujawsko-pomorskie,
tel.52 3455488,
faks52 3212350.
Adresstrony internetowej,
pod kt6rymdostqpnesq informacjedoty'czqce
dlynamicznego
systemuzakupow:www.amuzl
pl
bydgoszcz.
l. 2) RODZAJZAMAWIAJ{CEGO:
pubticzna.
Uczetnia

SEKCJAII: PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA
il.1) OKREISLEN|E
PRZEDMTOTU
ZAMOWTENIA
fl'1.1)Nazwanadanazam6wienri(r
przezzamawiajqcego:
Remontelewar;jifrontowych
z kolorystykq
i
pnzeciwwilgociowq
izolacjq
Scianpiwnicw budynkach
DomuStudenta
Akaclemii
Muzycznej
im.Feliksa
Nowowiejskiego
przyul Staszica
w Bydgoszczy
3 i 5..
11.1.2)
Rodzajzam6wienia:robotfbudowlane.
11.1.4)
Okre6lenieprzedmiotuoraizwielko6cilub zakresuzam6wienia:tlemontr:lewacji
frontowych
z
kolorystykq
i izolacjqprzeciwwilgooiowq
Scianpiwnicw budynkach
DomuStudenta
Akademii
Muzycznej
im.FeliksaNowowiejskiegow
przyul.Staszica
Bydloszczy
3 i5. Budynkitrtrzy
ul. Sitaszica
3 iS
parter,dwapiqtraorazuzytkowe
czterokondygnacyjne
poddasze
podpiwniczone
calkowicie
z dachem
niesymetrycznym
stromymod stronyfrontowej
i plaskimod stronyoficyny.lilewacjerfrontowa
budynkufakturastrukturalna
zatartego
na gladko,malowanego
farbqelewacyjnq
w k.olorze
zoltobezowym.
Tynk
zewnqtrznv
przyczepno5i
wykazujez16znicowanq
do podloza.Miejscowo
z:"auwaZalne
zarysowania
tynkuzewngtrznego.
pfukane,
pokrycie
Cok6llastryko
dachublachacynkovrra.
Rynry, ruryspustowe
i
opiezeniagzyms6w
z blachystalolruej
ocynkowanej.
Parapety
zewngtrzne;z
blachyocynkowanej.
Stolarka
ol<ienna
nabazieprofiliPCV.Drzwizewnqtrzne-nietypowe,
drewniane
oraz:na bazieprofili
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aluminiowych
: wrotaprzejazdowq
drewniane
dwuskrzydlowe.
Wykonanie
izolacji
6cianpiwnicznych
i
fundamentowych
pzed przenikanlem
wilgociprzenikajqcej
z gruntuorazpzesEczajqcych
w6d
opadowych
z poziomu
terenu.Wyfonanieizolacji
poziomej
Scianzewnqtznych,
Wykonanie
izolacji
pionowej
$cianzewnqtrznych
piwnici cokolu.Remontelewacji
frontowych
Sciannadziemia,
Wykonanie
systemuodwodnienia
polacidachowych
Renowacja
drzwizewngtrznych
iwymianabramywjazdowej
Wymianaistniejqcej
bramywjazddwej
nazamontowanie
bramysegmentowejz
paneli
floczonych
aluminiowych,
piankqpoliuretanowq.
ocieplanych
Paneleokleinowane
z dodatkowyrmi
szprosamr
nadajqcymi
ukladwertykalny.
Fun[cjapodnoszenia
i opuszczaniarealizowanaza
pomocE
mechanizmu
lancuchowego
z opcjqryglowania.
OScieznica
i prowadnice
z ksztaltownikirw
stalovvych
ocynkowanych.
Bramamc,ntowana
nawewnqtrznlim
licumuru.Otwieranie
i zamykanie
pilota.-Zasilanie
za pomocA
bramy; elektryczne
podnoszenie
z instalacji
pzewod6w25 mb,-sterowanie
NN-dlugo56
otwierania
i
-sterownik
+ 5 sztukf:ilot6w.
zamykania
11.1.6)
wsp6tnysNownik
-6,45.41.0r1.00-4,
Zam6witf (GpV):45.11.10.00-8,
45.32.00.00
45.44.2'1
.Ct0-8,
45.42.11.46-9, 45.42.
I 1.34-2.
ll.1.7lCzydopuszczasig zlo2ernie
oferty czgsciowej:nie.
11.1.8)
Czydopuszczasig zlo2enieofertywariantowej:nie.
ll.2)GzAs TRWANIAzAMoWlElillALUBTERMTN
wYKONANIA:Okresw dniach:60.

ilr.1)wADtuM
Informacjana tematwadium:FrTysteRujQc
do postqpowania,
\ArVkonawca
maobowiqzek
wnie66
wadiumw wysoko5ci
5000,0021
stowniepiq6tysiqcyzlotych
WadiumnalezywnieSd
vvjednejlubkilku
nastgpujqcych
formachw pieniqdzu
na rachunek
bankowy
zamawiajqcego
w BankCITYHANDLOWY
O
Bydgoszcz
nr 15 103010900000p00089683009zzaznaczeniem,
wadiurn,Przy
czymza termin
wniesienia
wadiumw formiepienigznej
przyjmuje
sigterminuznaniana rachunku
Zamawiajqcego.
Kserokopiq
potwierdzdjqcego
dokumentu
przelewu
pieniqznego
dokonanie
Wykonerwca
winiendolqczyc
do oferty,w porgczeniach
bankowych
lub porqczeniach
sp6ldzielczej
kasyoszczqdnoSciowo
kredytowej,
z tym2e porgczenie
kasyjest zawszeporgczeniem
pienieznym,w
gwarancjach
bankowych,
w
gwarancjach
t1v
porgczeniach
ubezpieczeniowych,
przezpodmioty,
udzielanych
o kt6rychmowaw art.6
b ust.5 pkt2 ustawyzdniag listopada2000r.
o utworzeniu
PolskiejAgencji
Rozwo.iu
Przedsiqbiorczosci
Dz.U.z 2007r. Nr 42,poz.275.V{adiummusiby6zlo2one
lubwplynq6na rachune,k
Zamawiajqcego
pzez uplywem
jestwnie$cwadiumco najmniej
terminuskladania
gfert.Wykonawca
zobowiqzany
na
okreszwiqzania
ofertq.Wadiumwnoszone
w innejformienizpieniqzn
a nak=2y
zlo2ttc
w oddzielnej
oznakowanej
kopercie
Wadiumdleipostqpowania
przetargowego
Remontelewacji
frontowych
z
kolorystykqi izolacjqprzecimvilgodiowq
Scianpiwnicw budynkachDomu StudentaAkademiiMuzycznej
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im.FeliksaNowowiejskiego
w Bydgoszczy
przyul.Staszica
3 i 5 na dzieripzed uprlywem
terminu
skladania
ofertw formieoryginalu
w siedzibie
Zamawilqcego
p.18,sekretiariat
w godz.14.00, a do
potwierdzon
ofertydolqczyd
kopigdokumentu
z oryginalem.
4za zgodnosd

ilr.2)zALlczKl
III.3)WARUNKI UDZIALUW POSTEPOWANII.J
ORAZ OPIS SPOSOBUIDOKONYWANIA
OCENY
SPELNIANIATYCH WARUNKOW
lll.3.2)Wiedza i doSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelnianiatego warunku
Wykonawcawykaie sig doSwiadczeniem
w wykonaniurobotbuclowlanych
w okresieostatnich
piqciulat przeduplywemterminuskladaniaofert,a jezeliokres prowadzernia
dzialalnoScijest
krdtszy- w tym okresier,
co najmniejjednqrobotqpolegajqcqna riociepleniubudynku
publicznejowarto6cico najmniej150 000,0021odpowiadajelcych
uzytecznoSci
swoim
rodzajemiwarto6ciqrobociebudowlanejstanowiqcejprzedmiot:zam6wiernia
wrazz
dokumentamipotwierdzpjqcymi,
2e zostalyone wykonanetermirrowoi z nale2ytq
jakoSciq
lll.3.4)Osoby zdolne do wykonania zam6wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelnianiatego warunku
- dysponowaniaodpowiednimpotencjalem
technicznymoraz osobamizdolnymido wykonania
- Zamawialqcyuzna,ze wykonawcaspelniawarunerkudzialuw postepowaniu
zarn6wienia,
- osobq- posiadajqcquprawnieniabudowlanedo pelnienia
.iezeliwykazeiz dysponUje.
sarnodzielnych
funkcjitechnicznych
w budownictwie
w zakresielderowaniarobotami
- budowlanejbez ogrianiczen;
bu<lowlanymi
w specjalnoSci
konstrukcyjno
zgodniez
p z e p i s a mui s t a w y z d n i a T l i p c1a9 9 4 r .P r a w o b u d o w l a nDez, . U z 2 0 0 6 r ,N r 1 5 6 ,p o z . l l 1 8
ze zm., Ponadtowymagenaosobamusi przynalezecdo wlaSciwejizbysamorzqdu
;zawodowego,
zgodniez ustawqz dnia'15grudnia2000 r. o samozqdachzawodowych

architekt6w,
inzynier6ur
orazurbanistow
Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz.42 ze zm.
budownictwa
lll.3.5)Sytuacjaekonomiczna
i finansowa
Opissposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku
1) $rodk6w
finansowych
lubzdolnoSci
kredytowej
w wysoko6ci
niemniejszej
niz 150.000,0021
( stopiq6dziesiqttysigcyzlotych
00/'100),
ubezpieczenia
od odpowiedzialnoSci
cywilnej
w
zakresieprowadzonej
gospodarczejzwiqzanej
dziafalno5ci
z pzerdmiotern
zam6wienia
na
kwotgnieniZszE
ni215Q.000,00
zt stopiq6dziesiattysiqcyzlotych
.
lll.4)INFoRMACJA
O OSWADCZENTACH
LUB DOKUMENTACH,
JAKTEMAJADOSTARCZYC
WYKONAWCY
W CELUPOTWIERDZENIA
SPELNIANIA
WARUNKOW
IJDZIALIJ
W
POSTEPOWANIUORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIUNA PODSTT\WIE
AIRT.24UST.1

USTAWY
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lll.4.1)W zakresiewykazaniaspblnianiaprzezwykonawcewarunk6w,o kt6ryr;hmowaw art.22
ust. 1 ustawy,opr6czo6wiadczgnia
o spelnianiuwarunk6wudzialuw postgppwaniu
nale2y
przedlo2y6:
potwierdzenieposiadaniauprawnierido wykonywaniaokreSlonejdzialalnorSci
lub czynnoSci,
jezeli przepisy prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania, w szczeg6lnoScikoncesje,
zezwolenialub licencje;
wykaz.rclb6tbudowlanychwjTkonanych
w okresie ostatnichpigciu lat przed uplywemterminu
skladaniaofert albo wniosk6w o dopuszczeniedo udzialu w postqpowaniu,a jezeli okres
prowadzeniadzialalnoSci
jest krotszy- w tym okresie,wraz z podaniiemich rodzajui wartoSci,
daty i miejsca wykonania or'az z zalEczeniemdowodow dotyczqcych najwazniejszychrob6t,
okre5lajqcych,czy roboty te zostaly wykonane w spos6b nalezyty,oraz vyskazujqcych,czy
zostafywykonanezgodnie zzlasadamisztuki budowlaneji prawidlowoukohczqne;
okre5lenierob6t budowlanych,ktorych dotyczy obowiqzekwskazania przez wykonawce w
wykazie lub zlozeniapoSwiadczeh,
w tym informacjao robotachbu<lowlanych
niewykonanych
lub wykonanychnienalezycie
3) doSwiadczeniemw wykonaniu rob6t budowlanychw okresie ostatnich piqciu lat przed
uplywemterminu skladaniaofert, a jezeli okres prowadzeniadzialalnoSci
jest krotszy- w tym
okresie,co najmniejjednq nrbotqpolegajqcqna dociepleniubudynkuuzytecznoSci
publicznejo
wartosci co najmniej 150 000,0021odpowiadajqcychswoim rodzajem i,wartoSciq robocie
budowlanejstanowiqcejprzedmiotzam6wienia wraz z dokumentamipohrvierdzajqcymi,
ze
zostalyone wykonaneterminowoi z naleZytqjako5ciq;
wykaz osob, ktore bqdq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnoSci
odpowiedzialnych
za Swiadczpnie
uslug,kontrolqjako6cilub kierowanierobotamibudowlanymi,
wraz z informacjamina teqat ich kwalifikacjizawodowych,doSwiadczeniia
i wyksztalcenia
niezbgdnychdo wykonaniazpm6wienia,a tak2ezakresuwykonywanychprz:eznie czynnoSci,
oraz informar:jq
o podstawiedb dysponowania
tymi osobami,
o6wiadczenie,2e osoby, ktdrrebqdq uczestniczydw wykonywaniuzam6wienia,posiadajq
jezeliustawynakladajqobowiqzekposiadaniatakichuprawnieri;
wymaganeuprawnienia,
informacjqbanku lub sp6ldziNlczejkasy oszczgdnoSciowo-kredytowej
potwiefizajqcq wysoko5d
posiadanych Srodkow finangowych lub zdolno56 kredytowq wykrcnawcy,wystawionq nie

wczeSniej
niz 3 miesiqceprzeduplywemterminuskladaniaofertalbo skladania
wnioskowo
dopuszczenie
do udzialuw pogtgpowaniu
o udzielenie
zamowienia;
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' oplaconelpolisq,a w przypadkujej braku, inny dokumentpotwierdzaJEcy,2e
wykonawcajest
ubezpieczonyod odpowiedzialno6ci
cywilnejw zakresieprowadzonerj
dzialalnoScizwiqzanejz
przedmiotemzam6wienia.

powolujqcy
Wykonawca
sig przyvrfykazywaniu
speNnienia
warunk6wudzialuw postqpowaniu,
o kt6rych
mowaw arI.22 ust.1 pkt4 ustaw/,na zasobyinnychpodmiot6w
pzedklacla
nastgpujqce
dokumenty
podmiot6w,
dotyczqce
zasobami
(t6rychbqdziedysponowal
wykonawca:
' informacjq
bankulub sp6tdzidlczej
kasyoszczqdno6ciowo-kredytowej
potwiefizlqcejwysoko66
posiadanych
Srodk6wfinans(lwych
lub zdolnoSckredytowqinnegopodmiotu,
wystawionq
nie
wcze.einiej
ni2 3 miesiqceprfed uplywemterminuskladaniaofertalbo sklarlania
wniosk6wo
dopuszczenie
do udzialuw pqstQpowaniu
o udzielenie
zam6wienia;
' oplaconqpolisq,a w pzypadkujej braku,innydokumentpotwierdzajEcy,
ze innypodmiotjest
ubezpieczony
od odpowiedziqlnoSci
cywilnejw zakresieprowadzoney
dzialalnoSci
zwiqzanqz
przedmiotem
zamowienia;
1il.4.2)
potwierdzeniq
W zakresile
niepodlegania
wykluczeniuna podstawieart,24 ust. 1 ustawy,
nale2ypzedlo2y6:
. oSwiadczenie
o brakupodstaW
do wvkluczenia.
' aktualnyodpis z wlaSciwegq
rejestrulub z centralnejewidencjii informercji
o dzialalnosci
jezeli odrqbndprzepisywymagajqwpisu do rejestrulub ewidencji,w celu
gospodarczej,
wykazania
brakupodstawdo Wykluczenia
w oparciuo afi..24ust.1 pkt2 ustarlrry,
wystawiony
nie
wcze5niej
przeduplywem
niz6 miesiqcy
terminuskladania
wniosk6w
o dopus:lczenie
do udzialu
w postgpowaniu
o udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofert;
' aktualnezaSwiadczenie
wtgSciwegonaczelnikaurzqdu skarbovr'ego
potwierdzajqce,
ze
podatk6w,lub zaSwiadczenie,
wykonawcanie zalegaz oplhcaniem
2e uzyskalpzewidziane
e na ratyzaleglychplatno6ci
lub wstrzymanie
w
- wystawione
niewczeriniej
niz 3 miesiqceprzed
izczeniedo udzialuw prostgpovlaniu
o udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofert;
. aktualneza$;wiadczenie
wla5ciwegooddzialuZakladuUbezpieczeh
Spolecznych
lub Kasy
potwierdzlqce,2e
Rolniczego
Ubezpieczenia
Spglecznego
wykonawca
nie zalegaz oplacaniem
skladekna ubezpieczenia
zdlowotnei spoleczne,
lub potwierdzenie,
ze uzyskalpzewidziane
prawemzwolnienie,
odroczenie
lub rozlozenie
na ratyzalegtychplatnoSci
lub wstrzymanie
w
calo6ciwykonania
decyzjiwlq5ciwego
organu- wystawione
niewcze6niej
niz 3 miesiqceprzed
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uplywemterminuskladania
o dopuszczenie
do udzialuw postgporvaniu
Wniosk6w
o udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofbrt:
aktualnqinformacjg
z KrajowlgoRejestruKarnegow zakresieokreSlonym
ur art.24 ust.'1pkt
4-8 ustawy,wystawionqniQ wczeSniejniz 6 miesiqcyprzed up,lywemterminuskladania
wnioskowo dopuszczenie
dciudzialuw postqpowaniu
o udzielenie
z:am6wienia
alboskladania
ofert;
aktualnqinformacjq
z Krajowggo
RejestruKarnego
w zakresieokreSlonym
w art.24ust.,1pkt g
ustawy,wystawionq
niewczeSniej
przeduptywem
niz 6 miesigcy
ternrinusklardania
wniosk6w
o
dopuszczenie
do udzialuw pQstqpowaniu
o udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofert.
aktualnqinformacjq
z KrajowQgo
Rejestru
Karnego
w zakresie
okre6lonym
w art.24ust.I pkt i0
i 11 ustawy,wystawionqnie wcze5niejniz 6 miesiqcyprzed uprlywem
terminuskladania
wniosk6wo dopuszczenie
dq udzialuw postqpowaniu
o udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofert;
' wykonawca
powolujqcy
siq pqzywykazywaniu
spelniania
warunk6wudzialuw' postqpowaniu
na
zasoby innych podmiot6w,ktpre bgdq braly udzialw realizacjiczgsci zam6r,vienia,
przedklada

takzedokumenty
dotyczqce
tegopodmiotu
w zakresie
wymaganym
dlawykorrawcy,
okreSlonym
w p k t1 1 1 . 4 . 2 .
lll.4.3)Dokumentypodmiot6wzhgranicznych
Je2eliwykonawca
ma siedzibglirb miejscezamieszkania
pozaterytoriumRzeczypospolitej
Polskiej,przedktada:
111.4.3.1)
dokumentwystawionyW kraju,w kt6rymma siedzibglub miejisce
zannieszkania
potwierdzajEcy,2e:.
' nieotwartojegolikwidacji
- wystawiony
ani nieogloszono
upadloSci
niewcze6niej
niz6 miesigcy
przeduplywemterminuskladaniawniosk6wo dopuszczenie
do udzialurnrpostgpowaniu
o
udzielenie
zam6wienia
alborsltladania
ofert,
. niezalegaz uiszczaniem
podatkow,
oplat,skladekna ubezpieczenie
spolecznei zdrowotnealbo
prawemzwolnienie,odroczenielub rozlozeniena raty zaleglych
ze uzyskalprzewidziane
platnoSci
lub wstrzymanie
w calo6ciwykonaniadecyzjiwlaSciwego
organu- wystawiony
nie
przeduplywem
wczeSniej
niz3 miesiqce
rcdopus;zczenie
terminuskladania
wniosk6w
do udzialu
w postqpowaniu
o udzielenie
alboskladania
ofert;
4am6wienia

http:Ilbzp).portal.uzp.gov.pllindex

?ogloszenie:show&po
zyc.ia:2793I 6&rok:20...

2013-07- 17

Strona 7 z 8

nieozeczonowobecnriego
- wystawiony
zakazuubiegania
siqo zam6wienie
niewczesniej
niz6
miesigcypzed uply'wemterminu skladaniawnioskowo dopuszczeniedo udzialu w
postqpowaniu
o udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofert;
il.4.3.21
' zaSwiadczenie
wlaSciwegoorfganusqdowegolub administracyjnego
rniejsca7amieszkaniaalbo

zamieszkania
osoby,ktorejdokumenty
dotyczq,
wzakresieokreSlonym
w art.24ust.1 pkt4-Bwystawionenie wczeSniejniZ 6 miesiqcypzed uplywemtermirruskladaniawniosk6wo
dopuszczenie
do udzialuw pQstqpowaniu
o udzielenie
zam6wienia
alboskladernia
ofert;
zaSwiadczenie
wla6ciwego
or]ganu
sqdowego
lub administracyjnego
miejsca;zamieszkania
albo
zamieszkania
osoby,kt6rejdlkumentydotyczq,w zakresieokre6lon'/m
w art.24 ust.1 pkt 10
-11 ustawy- wystawionenie wcze6niejniz 6 miesigcyprzed uprfywem
terminuskladania
wniosk6wo dopuszczernie
dq udzialuw postqpowaniu
o udzielenie
z:am6wienia
alboskladania
ofert.
lll.4.4lDokumentydotyczilcepr2ynaleino6cido tej samejgrupy kapitalowej
' listapodmiot6w
riQtej samejgrupykapitalowej
nalezqr:ych
w rozumierriu
ustarvy
zdnia 16 lutego
2007r. o ochroniekonkurencji
i konsument6w
albo informacji
o tym, 2e nie nale?ydo grupy
kapitalowej;

lll.5)INFoRMAGJA
o Dol(UMENTAGH
PorwtERDzAJAcycH,
zE oFHRowANE
DosrAWy,
USLUGI
LUBRoBorYBUIDowtnrue
oDpowtADAJA
oKRESloNywr
wyMACiANtoM
potwierdzenia'
W zakresile
2eoferowane
robotybudowlane,
dostawylrubustugiodpowiadajq
okreS
lonymwymagan
iomnale2fpzedlo2y
6,=
za6wiadczenieniezale:znego
podmiotu zajmujqcegosiq poSwiadczaniem
z:godnoScidzialan
jezelizamawiajqcyodwolujqsiq do system6wzapewniania
wykonawcyz normamijako5ciowymi,
jakoSciopartychna odpowierJrlich
normacheuropejskich;
za5wiadczenieniezale;Zneg<l
podmiotu zajmujqcegosiq po5wiadczaniemz:godno5cidziala(t
wykonawcy z europejskimin(rrmamizazqdzania Srodowiskiem,jeZeli zamatwiajqcywskazujq
Srodki zarzqdzania Srodouri$kiem,kt6re wykonawca bgdzie stor;owal F,odczas realizacji
zam6wienia na roboty buldowlanelub uslugi, odwolujqc sig clo sysbmu zarzqdzania
Srodowiskiem
i audytu(EMAS)lub normzazqdzaniaSrodowiskiem
opartychniaeuropejskichlub
migdzynarodowych
przez podmiotydzialajEce
nonnach$o5wiadczonych
zgodniez prawemUnii
Eurcpejskiej,
europejsklmilub miqdzynarodowymi
normamidotyczqcyrnicertyfikacji;
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SEKGJAlV: PROGEDURA
rv.1)TRyBUDZTELENTA
Z|AMOW|EN|A
fV.1.1)Tryb udzieleniazam6wienia:przetarg
nieogranr
czony.
rv.2)KRYTERTA
OCENYOFERi
1V.2.1)
Kryteriaocenyofert:najnizsza
cena.
rv.3)zMIANAU[1'|OWY
przewidujesig istotnezmianypbstanowiefizawartejumowyw stosunku
do tre5cioferty,na
podstawiekt6rej dokonano\uyhoruwykonawcy:
Dopuszczalne
zmianypos;tanovilief
umowyorazokresleniewarunk6wzmian
Zamawialqcy
przewiduje
m,czliwo$6
udzielenia
zam6wieh
dodatkowych
do niniejszego
postgpowania,
o
ktorychmowaw art.67 ust.1 pkt.5 ustawy,na niewigcejniz40o/o
warto5cizam6wienia
podstawowego.W
przypadku
koniOczno6ciwykonania
rob6tdodatkowych
niezbqdnych
do wykonania
rob6tbttdowlanyr:h
okreSlonych
pzedmiotem
zam6wienia
terminwykonania
umow,y
mozeulec
pzedluzeniu
o czasniezbgdny
do ichwykonania.
rv.4)TNFoRMACJE
ADMTNISTRACYJNE
lV.4-11Adres
strony internetowdj,na kt6rejjest dostgpnaspecyfikacjaistotnychwarunk6w
zam6wienia:
www.amuz.
pl
bydgoszcz.
Specyfikacjg
istotnychwarrunk6w
zam6wieniamo2nauzyska6pod adnesem:
w siedzibie
zamawiaiqcego
pok,0134
od poniedzialku
do piqtku
w godz.od g.00do 1300.
lV.4.4lTerminskladaniararniosk6w
o dopuszczenie
do udzialuw postqrpowaniu
lub ofert:
godzina10:45,miejsr:e:
01.08.2013
siedzibazamawiajqcego
pok.1gsekrertariat.
1V.4.5)
Tenminzwiqzania
ofertq:pkresw dniach:30 (odostatecznego
terrninu
sklzrdania
ofert).
lv -4.171Gzy
przewidujesir; unielva2nienie
postgpowania
o udzielenie::am6wienia,
w pzypadku
nieprzyznania
Srodk6wpochodlqcychz bud2etuUnii Europejskiej
orazniepodlegaj4cych
zwrotowiSrodk6wz pomo,cyudzielonejprzezpahstwaczlonkowskieEiuropejjskiego
Porozumienia
o Wolnyml'landlu(EFTA),kt6remiatyby6,przeznaczonc|
na sfinansowanie
calo6ci
lub czg6ci zam6wienia:niel
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