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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka" , ul.
Szczepańska 2, 31-011 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 421 69 75, faks 12 421 28 40.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cricoteka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie systemu BMS w
budynku Muzeum T. Kantora oraz nowej siedzibie ODSTK Cricoteka przy ul. Nadwiślańskiej 24 w Krakowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie systemu BMS w budynku Muzeum T. Kantora oraz nowej
siedzibie ODSTK Cricoteka przy ul. Nadwiślańskiej 2 do 4 w Krakowie. Przedmiot zamówienia
jest wykonanie systemu BMS obejmującego: centrale klimatyzacyjne, Klimakonwektory,
chłodnice lokalne , nagrzewnice lokalne, nawilżacze, osuszacze, woda lodowa, kotłownia,
sterowanie oświetleniem, monitoring klap ppoż, monitoring mediów, monitoring warunków
klimatycznych, w tym temperatury i wilgotności, oraz sterowanie temperaturą i wilgotnością
w pomieszczeniach ekspozycyjnych, magazynów zbiorów oraz archiwach. System BMS
wykonany ma być w budynku Muzeum T. Kantora oraz nowej siedzibie ODSTK Cricoteka przy
ul. Nadwiślańskiej 2-4 w Krakowie. W obiekcie prowadzone są roboty budowlane: ich ostatni

etap obejmujący roboty wykończeniowe, roboty instalacyjne (elektryczne, teletechniczne i
sanitarne), roboty drogowe, roboty z zakresu zagospodarowania terenu. Wykonawcą robót
budowlanych jest P.B.P. Chemobudowa - Kraków S.A. z siedzibą przy ul. Klimeckiego w
Krakowie. Centrale klimatyzacyjne, klimakonwektory, chłodnice lokalne, nagrzewnice lokalne,
nawilżacze, osuszacze, woda lodowa, technologia kotłowni, oświetlenie, inne elementy
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych dostarczane i montowane są
systematycznie. W obiekcie prowadzone będą także prace związane z przygotowaniem
ekspozycji. Obowiązkiem Wykonawcy systemu BMS będzie stała współpraca z Zamawiającym
i pozostałymi Wykonawcami: robót budowlanych oraz ekspozycji w zakresie organizacji robót,
umożliwiająca realizację prac wszystkim Wykonawcom na obiekcie tak, aby dotrzymane
zostały terminy umowne. Obowiązkiem Wykonawcy jest i koordynowanie robót związanych z
BMS z robotami budowlanymi i pracami nad ekspozycją tak, aby nie następowały kolizje w
wykonaniu prac. Wykonawca systemu BMS stosować się ma do obowiązującego na terenie
budowy Planu BiOZ oraz do przyjętego porządku realizacji robót i realizacji ekspozycji.
Wykonywanie prac objętych przedmiotem zamówienia powinno mieć miejsce w godzinach
od 7:00 do 22.00, także w dni wolne od pracy, a jeśli będzie to niezbędne w celu dotrzymania
terminu, po uzgodnieniu z Zamawiającym możliwa jest praca także poza powyższymi
godzinami. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie prowadził roboty także poza
godzinami określonymi powyżej. Zakres zamówienia obejmuje także: weryfikację
dokumentacji

projektowej

wykonawczej

przed

przystąpieniem

do

realizacji

prac,

sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowe wymagania zamawiającego
dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym zał. nr 6 do niniejszej specyfikacji, tj. dokumentacji projektowej, na którą
składają się: dokumentacja wykonawcza systemu BMS w budynku Muzeum Sztuki T. Kantora
Cricoteka przy ul. Nadwiślańskiej 2 do 4, oprac.: Consolid s.c., ul. Centralna 51, 31-586
Kraków, marzec 2014 (załącznik nr 6a do SIWZ) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót (załącznik nr 6b do SIWZ). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi
zalącznik nr 7 do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.56.00-4, 45.31.43.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do
wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 6 000,00 złotych (słownie:
sześć tysięcy złotych) pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 2 ustawy Pzp. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do godziny Wadium może
być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych;
4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.15)). 4.W przypadku,
kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić na następujące konto 88 1240
4650 1111 0000 5153 1092 przed terminem składania ofert. 5.W przypadku wnoszenia
wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu dołączyć do koperty
wraz z ofertą jednak jako osobny dokument, a kopię spiąć lub zszyć z ofertą. 6.Warunki, które
winna spełniać gwarancja lub poręczenie przedstawiane na zabezpieczenie wadium: 1)Z
gwarancji ma wynikać, że kwota wadium będzie wypłacona zamawiającemu w sytuacji, gdy
wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z poniższych warunków zgodnie z
art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 2)Kwota gwarancji lub poręczenia i terminy
obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami specyfikacji przetargowej. Termin

obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą
określony w SIWZ. 3)Gwarancja lub poręczenie powinno być udzielone nieodwołalnie i
bezwarunkowo. W gwarancji lub poręczeniu nie mogą być zawarte jakiekolwiek: a)warunki
ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub b)wymogi,
których spełnienie przez zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej (poręczonej)
kwoty. 4)Gwarancja musi być udzielona wyłącznie na zasadach prawa polskiego i powinna
być zgodna z załączonym do SIWZ wzorem gwarancji (zał. nr 7 do SIWZ). 5)Jedynym
warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi lub
Poręczającemu wezwania zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z
określeniem powodu utraty wadium przez wykonawcę. 6)Wezwanie powyższe, podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania zamawiającego, będzie doręczone w czasie
obowiązywania gwarancji pod podany w gwarancji adres. 7)Przedstawienie gwarancji lub
poręczenia nie spełniających powyższych warunków uznane będzie przez zamawiającego za
niewniesienie wadium, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia.
7.Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
8.Zwrot wadium nastąpi przelewem na konto bankowe wykonawcy, którego numer poda on
na dokumencie przelewu wadium lub pisemnie w złożonej ofercie.
III.2) ZALICZKI
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

Ocena dokonana zostanie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowanie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą, zgodnie z
kryterium spełnia albo niespełnia.

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał co najmniej 1 robotę
polegającą na budowie lub rozbudowie instalacji BMS dla budynku
użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 Nr 75 poz.
690 z późn.zm.), o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto; W przypadku
dokumentu wyrażonego w walucie obcej, do przeliczenia jego wartości
Zamawiający zastosuje kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty
wszczęcia niniejszego postępowania.
•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena dokonana zostanie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowanie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą, zgodnie z
kryterium spełnia albo niespełnia.

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena dokonana zostanie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowanie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą, zgodnie z
kryterium spełnia albo niespełnia.

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie
środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200
000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych). W przypadku wartości
wyrażonych w walucie obcej, do jej przeliczenia Zamawiający zastosuje kurs
według Tabeli kursów średnich NBP z daty wystawienia dokumentu.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
•

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
•

informację

banku

lub

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
Wykonawca

powołujący się

przy wykazywaniu

spełnienia

warunków udziału

w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:
•

informację

banku

lub

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, 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;
•

aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
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;
•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być
jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: a) zmiany
spowodowane

warunkami

atmosferycznymi,

geologicznymi,

archeologicznymi,

w

szczególności: 1) klęski żywiołowe; 2) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie
prac, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności:
temperatury powietrza poniżej 0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych,
gwałtowne opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, 3)
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki w szczególności istnienie nie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń. b) zmiany będące następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 1) wstrzymanie prac przez
Zamawiającego, 2) konieczność skoordynowania prac z innymi Wykonawcami, 3) konieczność
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 4) konieczność
przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 5) konieczność wykonania robót
dodatkowych, c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w
szczególności: 1) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 2) odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji
projektowej d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy
skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: 1) brak możliwości dojazdu
oraz transportu materiałów na teren wykonania prac spowodowany awariami, remontami
lub przebudowami dróg dojazdowych 2) protesty mieszkańców, 3) przerwa w dostawie
energii elektrycznej, wody, gazu. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności
wymienionych

powyżej

termin wykonania

Kontraktu

może

ulec

odpowiedniemu

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zmiany sposobu spełnienia
świadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczególności: 1) niedostępność na rynku
materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2)

pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy; 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych prac
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac,
jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 4) konieczność
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych
lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu, 5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 6) odmienne od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych
skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
założeniach technologicznych lub materiałowych; 7) konieczność zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa Pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki
VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w
kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. c) możliwość rozwiązania umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego
lub otwarcia likwidacji wykonawcy; d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; e) rezygnacja przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w
związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. f) zmiany uzasadnione
okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą
zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:

www.cricoteka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka ul. Szczepańska 2 31-011 Kraków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
ul. Szczepańska 2 31-011 Kraków.
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: Inwestycja finansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007-2013.
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

