Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno - położniczego wraz z budynkiem
administracyjnym w SPZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. 087 425 47 00, faks 087 425 46 51.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku pawilonu
pediatryczno - położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SPZOZ - Szpital Powiatowy w
Piszu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Budynek pawilonu jest
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z jednej strony na poziomie parteru i piętra ciągami
komunikacyjnymi/łącznik/ łączy się z budynkiem głównym szpitala, z drugiej strony poprzez
parterowy łącznik z budynkiem administracyjnym częściowo podpiwniczonym. Powierzchnia
zabudowy pawilonu pediatryczno-położniczego-1007,00m2, pow.użytkowa-2,469,00m2, kubatura 10.070,00m3. Budynek administracyjny jest budynkiem dwukondygnacyjnym/ z częściowym
podpiwniczeniem /.Pow. zabudowy - 253,00m2, pow. użytkowa -418,60m2, kubatura- 1753,00m2.
Zakres podstawowych robót dotyczących zakresu termomodernizacji budynków obejmuje: 1.
Docieplenie ścian nadziemia płytami styropianowymi gr. 14cm /frezowane/ z wykonaniem tynku
mineralnego silikatowego metodą lekko-mokrą - ca 1.570,00 m2 2. Docieplenie ścian nadziemia
płytami styropianowymi gr.12cm/frezowane/ z wykonaniem tynku mineralnego silikatowego metodą
lekko-mokrą - ca 113,00 m2 3. Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi/ styrodur/ o
gr.14cm z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej - ca 251,00 m2 4. Docieplenie ścian piwnic
płytami polistyrenowymi / styrodur/ o gr.10cm z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej - ca 94,00
m2 5. Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi/fazowane/ o gr 14cm z wklejeniem 2 warstw
siatki i wykonaniem tynku mozaikowego/żywicznego / - ca 175,00 m2 6. Docieplenie ścian cokołu
płytami styropianowymi /fazowane/ o gr.10 cm z wklejeniem 2 warstw siatki i wykonaniem tynku
mozaikowego / żywicznego / - ca 88,00 m2 7. Docieplenie ścian płytami styropianowymi o gr.10cm
/fazowane/ z wykonaniem tynku mineralnego metodą lekko-mokrą - ca 26,00 m2 8. Rozbiórka ścian o
konstrukcji drewnianej obłożonych płytą azbestowo-cementowa / pasy międzyokienne / i wykonanie
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nowych z pustaków gr.20cm - ca 230,00 m2 9. Wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową z profili
PCV - ca 237,00 m2 10. Montaż okien aluminiowych - ca 12,00 m2 11. Montaż ścianek aluminiowych
oszklonych - ca 35,00 m2 12. Montaż drzwi aluminiowych /częściowo szklonych / - ca 25,00 m2 13.
Montaż podokienników z konglomeratu - ca 74,00 m2 14. Montaż podokienników betonowych lub
lastrikowych o l> 1,50m - 135,00 szt. 15. Docieplenie stropodachu wentylowanego budynku pawilonu
granulatem z wełny mineralnej na gr.18cm - ca 887,00 m2 16. Docieplenie stropodachu budynku
administracyjnego wełną mineralną twardą o gr.18cm - ca 313,00 m2 17. Pokrycie połaci dachowych
2x papa termozgrzewalna/ z rozbiórką istniejącego pokrycia papowego/ - ca 1.200,00 m2 18.
Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej - ca 365,00 m2 19. Montaż prefabrykowanych
rur spustowych z blachy powlekanej o średnicy.12cm - ca 28,00 mb 20. Montaż prefabrykowanych
rynien z blachy powlekanej o średnicy 15cm - ca 68,00 m2 21. Uzupełnienie tynku zwykłego wewn.
kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej/ o pow. 2,00m2 w 1 miejscu/ - ca 234,00 m2 22. Wykonanie
wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach gipsem szpachlowym - ca 234,00 m2
23. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby pow.stropów - ca 1.049,00
m2 24. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby pow. ścian - ca 2.292,00
m2 25. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną pow. sufitów - ca 1.049,00 m2 26. Dwukrotne
malowanie farbą emulsyjną pow. ścian - ca 2.292,00 m2 27. Wykonanie obróbek blacharskich z
blachy powlekanej - ca 365,00 m2 28. Montaż prefabrykowanych rur spustowych o śr.12 cm z blachy
powlekanej - ca 28,00 mb 29. Montaż prefabrykowanych rynien spustowych o średnicy 15 cm z
blachy powlekanej - ca 68,00 mb 30. Wykonanie chodników i opasek przy budynku z kostki brukowej
gr.6cm na podsypce piaskowej - ca 307,00 m2 31. Regulacja i przeróbka instalacji istniejącej sieci c.o.
w/g opisu i przedmiaru robót sanitarnych 32. Montaż instalacji odgromowej, oświetlenia wejść oraz
instalacji zasilania i sterowania klap dymowych w/g opisu i przedmiaru robót elektrycznych 33.
Roboty towarzyszące robotom podstawowym Szczegółowy zakres robót dotyczący w/w budynków
został określony w części opisowej Projektu wykonawczego. Architektura, Projektu regulacji instalacji
c.o. i Projektu wykonawczego instalacji odgromowej, oświetlenia wejść oraz instalacji zasilania i
sterowania klap dymowych oraz przedmiarach robót poszczególnych branż. Uwaga: drzwi aluminiowe
wejściowe do budynku D 5-L i D 6-L należy wyposażyć w siłowniki, umożliwiające automatyczne
otwarcie drzwi przyciskiem przez osoby niepełnosprawne. Zmianę należy uwzględnić w kosztorysie
ofertowym załączonym do oferty. Powyższa zmiana została uzgodniona z autorem dokumentacji załącznik nr 21 do SIWZ. Budynki przewidziane do termomodernizacji nie podlegają ochronie
konserwatorskiej i nie znajdują się w strefie konserwatorskiej. 2) Roboty będą prowadzone w obiekcie
czynnym. 3) Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia robót, po
uprzednim uzgodnieniu z Dyrekcją SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu. 4) Zgodnie z zasadami
udzielania dofinansowania ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, wszelkie materiały i zasoby,
które mają być wykorzystywane do realizacji zamówienia powinny pochodzić z krajów określonych w
art. 21 ust. 6 Rozporządzenia (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24
października 2006 r. Zamawiający informuje Wykonawców o wymogu dostarczenia dowodu
pochodzenia dostaw nie później niż w chwili wystawienia pierwszej faktury. W przypadku materiałów
i zasobów, których jednostkowy koszt zakupu przekracza 5 000 euro świadectwo pochodzenia
powinno zostać wystawione przez właściwe władze państwa pochodzenia dostaw i musi być zgodne z
zasadami określonymi we właściwych przepisach Wspólnotowych (Rozporządzenie Rady EWG nr
2913/92 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny). W
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przypadku materiałów i zasobów, których koszt jednostkowy zakupu nie przekracza 5 000 euro za
wystarczającą uznaje się deklarację dostawcy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.21.51.40-0, 45.32.40.00-4,
45.40.00.00-1, 45.26.10.00-4, 45.32.00.00-6, 45.42.11.32-8, 45.31.00.00-3, 45.23.24.60-4.
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: Okres w miesiącach: 6.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 20 000 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 0/100) 2. Wadium może być wniesione 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na
rachunek bankowy Zamawiającego nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002 w Warmińsko-Mazurskim
Banku Spółdzielczym z siedzibą w Piszu do dnia 14 sierpnia 2012 r. do godz. 10.00. Potwierdzeniem
tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium wniesione
w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć razem z ofertą w jednej kopercie. 4. Z treści gwarancji
winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszenia przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie
skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.
Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium na wymagany okres związania
ofertą wg zasad określonych w niniejszym rozdziale zostanie wykluczony z postępowania, a jego
oferta zostanie uznana za odrzuconą.
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
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III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien
wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie
mniejszej niż 1 600 000 złotych brutto, polegającą na wykonaniu termomodernizacji obiektu
budowlanego wraz z robotami towarzyszącymi.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacji potencjałem
kadrowym zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania budową oraz po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania
robotami w poszczególnych niżej wymienionych specjalnościach, posiadających doświadczenie
zawodowe oraz mogących samodzielnie sprawować te funkcje w budownictwie: a) Kierownik robót
budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi bez
ograniczeń kubaturowych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej
funkcji, b) Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
instalacji bez ograniczeń kubaturowych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w
sprawowaniu tej funkcji, c) Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania
robotami w zakresie instalacji bez ograniczeń kubaturowych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie
zawodowe w sprawowaniu tej funkcji, W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.),
uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim
zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu
do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 18 marca 2008r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca załącza do oferty 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 na kwotę nie mniejszą niż 200.000 złotych
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 robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone



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



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
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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 ubezpieczenie 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

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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) ofertę przetargową [załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ] wraz z kosztorysami ofertowymi
poszczególnych branż (uproszczonymi), b) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o
udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2
ustawy Pzp. c) w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/-y, które nie są
wymienione w odpisie z właściwego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający
prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/-y podpisujące ofertę. d) propozycję podzlecenia
robót podwykonawcy [załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ] e) zobowiązanie podmiotu do oddania do
dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia [załącznik nr 9 do
niniejszej SIWZ] f) wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiający preferuje
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harmonogram rzeczowo- finansowy w rozbiciu na dwa etapy, przy czym zaznacza się, że będzie to
dotyczyło zarówno etapów robót jak i płatności z nimi związanych.
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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 90
2. okres gwarancji - 10
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
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy [załącznik nr 10 do SIWZ]. 2.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) terminu realizacji
przedmiotu zamówienia, który może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach: - w przypadku
braków i wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, - wyjątkowo
niesprzyjających warunków atmosferycznych, - wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających
prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, - w przypadku zmiany w dokumentacji
projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, 2) inne zmiany: jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, - możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu
wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą
kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, - możliwa jest zmiana podwykonawcy lub
powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy po uprzednim
skutecznym pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego, - możliwa jest zmiana w przypadku
konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie
to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 3) Warunki dokonywania zmian: -
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inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, - uzasadnienie zmiany prawidłową
realizacją przedmiotu umowy, - forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Powiatu w
Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.08.2012 godzina 10:00, miejsce: w punkcie obsługi klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, 12200 Pisz, ul. Warszawska 1.
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: Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej
Litwa- Polska- Rosja w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI BCBC)
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
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