Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.psm.wejher.pl

Wejherowo: Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F.
Chopina w Wejherowie
Numer ogłoszenia: 467482 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina , ul. Dworcowa 6, 84-200 Wejherowo,
woj. pomorskie, tel. 058 6722448, faks 058 6722448.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.psm.wejher.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Szkoła Muzyczna I st..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. F. Chopina w Wejherowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest
wykonanie robót budowlanych prowadzących do zakończenia inwestycji, umożliwiających uzyskanie pełnoprawnej decyzji
pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz dostawa wraz z montażem i rozmieszczeniem wyposażenia. Zamawiający
informuje, że Większość robót przewidzianych w projekcie budowlanym została zrealizowana, przedmiotem zamówienia
objęte są jedynie wybrane elementy określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr
10 do SIWZ.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy
zamówień uzupełniających. 2. Ewentualne zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu tego samego
rodzaju prac, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3.
Ewentualne zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 4. Na
ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie zawarta odrębna umowa II.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

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: 24.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w
wysokości: 2 500,00 zł słownie dwa tysiące pięćset złotych 00/100. 2. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnosi się
przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło
się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. Oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej Wykonawca załącza do oferty, b) wnoszone w innych formach
niż pieniądz, oryginały dokumentów należy załączyć do oferty. Zaleca się, aby oryginał dokumentu nie był w sposób trwały
spięty z ofertą 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: Bank NBP Nr konta: 26 1010 1140 0110 8013 9120 0000 z podaniem tytułu: wadium Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie 4. Formy wniesienia wadium.
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz
muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. 15 ust. 6 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w ust. 4 lit. od b do e musi być wystawione na Państwową
Szkołę Muzyczną I st. Im. F. Chopina w Wejherowie. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) Z treści gwarancji winno
wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie nie dłuższym niż 7 dni po upływie terminie związania ofertą. 3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym. 4) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2 niniejszego rozdziału. 2)
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6.
Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie. 7. Inne postanowienia dotyczące wadium. 1) Zamawiający wykluczy z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu
związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2) Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5 pkt 1 niniejszego
rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
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



Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku

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

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie: co najmniej dwie roboty (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub rozbudowie
budynku (o powierzchni powyżej 500 m2 każdy) obejmujące roboty ogólnobudowlane, w zakresie instalacji
sanitarnej i elektrycznej oraz dostawę i montaż wyposażenia obiektu. W tym co najmniej jedno zamówienie
obejmujące budynek użyteczności publicznej o powierzchni 500 m2. Zamawiający będzie dokonywał oceny
spełnienia tego warunku na podstawie wykazu robót budowlanych (w ilości i zakresie niezbędnym dla
potwierdzenia warunku) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem nazwy i adresu
Zamawiającego, przedmiotu zamówienia, powierzchni budowanego lub rozbudowywanego budynku, terminu
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących ww. robót określających, czy te roboty zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone - z wykorzystaniem załączonego wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ.



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

o


Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku

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

1) Wykonawca ma wykazać, że dysponuje (lub przedstawi informację o podstawie do dysponowania) w celu
wykonania zamówienia przynajmniej: a) jedną osobą na stanowisko Kierownika budowy, posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
wydane według aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego lub na podstawie przepisów prawa
obowiązujących w momencie wydawania uprawnień oraz czynne prawo sprawowania samodzielnej funkcji
technicznej na budowie na terenie RP, b) jedną osobą na stanowisko Kierownika robót, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane według
aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego lub na podstawie przepisów prawa obowiązujących w
momencie wydawania uprawnień oraz czynne prawo sprawowania samodzielnej funkcji technicznej na budowie
na terenie RP, c) jedną osobą na stanowisko Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlanego do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
wydane według aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego lub na podstawie przepisów prawa
obowiązujących w momencie wydawania uprawnień oraz czynne prawo sprawowania samodzielnej funkcji
technicznej na budowie na terenie RP, 2) Zamawiający będzie dokonywał oceny sprawdzania tego warunku na
podstawie następujących dokumentów: a) wykazu 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, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) oświadczenia, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający określając wymogi dla osób Kierownik Budowy i
Kierownik Robót w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające mu uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2010 r. nr
243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).



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

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku

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 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 do 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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 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.4.4) 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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w trybie art. 24 -załącznik
nr 3 do SIWZ. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru (lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert lub 4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku podmiotów zagranicznych Wykonawca
powinien przedstawić wyciąg z rejestru sądowego, a w przypadku jego braku równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia lub kraju, z którego przybywa. W przypadku, gdy dany kraj
nie wydaje takich dokumentów lub zaświadczeń, mogą być one zastąpione oświadczeniem złożonym pod przysięgą lub w Państwach Członkowskich, w których prawo nie przewiduje składania takich oświadczeń -oświadczeniem złożonym
przez daną osobę przed właściwym organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem albo przed właściwą
organizacją zawodową lub gospodarczą kraju pochodzenia lub kraju, z którego ta osoba przybywa.5 W celu wykazania,
że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie
dokonywał oceny sprawdzenia tego warunku na podstawie wykazu robót budowlanych (w ilości i zakresie niezbędnym dla
potwierdzenia warunku, o którym mowa w rozdziale 9 ust. 2 siwz) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
nazwy i adresu Zamawiającego, przedmiotu zamówienia, powierzchni budowanego lub rozbudowywanego budynku,
terminu wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących ww. robót określających, czy te roboty zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wykaz przygotować zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. 1) dowodami w niniejszym postępowaniu są: a) poświadczenie,
b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

poświadczenia, o którym mowa w lit. a). W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty
budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu.

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
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ. 2.
Projekt Umowy stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ 3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w istotnych
postanowieniach umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.
4. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały
szczegółowo określone w załączniku nr 8 do SIWZ - Projekt Umowy 5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła
następujących zdarzeń: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy. 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie
(śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy
pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych
osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ. 4) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26
ust. 2b ustawy będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki
określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów
określonych w rozdz. 9 SIWZ. 5) Zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, pod warunkiem
spełnienia warunków określonych w § 9 istotnych postanowień umowy. 6) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć,
choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy
pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 7) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w
przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest
dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 8) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy i których nie był w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, wymaganej od
niego jako profesjonalisty. 9) W zakresie przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonania wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu
umowy. 10) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła
wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b) zmiana danych związanych
z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), c) zmiany danych teleadresowych,
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 11) W przypadku wystąpienia któregokolwiek
ze zdarzeń wymienionych w pkt 1 do 10 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o
czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności. 12) Pozostałe zmiany określone w umowie. 13) Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod
rygorem nieważności aneksu podpisanego przez strony.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.psm.wejher.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im.
F. Chopina ul. Dworcowa 6 84-200 Wejherowo.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2013 godzina
14:30, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina ul. Dworcowa 6 84-200 Wejherowo, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

