
Toruń: Rozbudowa budynku gara żowego Wojewódzkiego O środka Ruchu

Drogowego w Toruniu wraz z sieciami

Numer ogłoszenia: 255740 - 2013; data zamieszczenia : 02.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 56 653 82 82, faks 56 653 82 83.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.bip.word.torun.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Rozbudowa budynku garażowego Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu wraz z sieciami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia objętym

niniejszym postępowaniem jest rozbudowa budynku garażowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w

Toruniu wraz z sieciami. Rozbudowa będzie przebiegać w dwóch etapach : I etap obejmujący (wg pozycji

Przedmiaru robót) 1. roboty przygotowawcze (poz. 1-2) 2. roboty ziemne (poz. 3-24) 3. stan zerowy - surowy

podziemia (poz. 25-32) 4. stan surowy nadziemia (poz. 33-93) 5. stan wykończeniowy (poz. 94 -155) II etap

obejmujący (wg pozycji Przedmiaru robót) 1. roboty wykończeniowe - Systemy fasadowe - okładzina ceramiczna i

aluminiowa (poz. 156 - 159) Przed rozpoczęciem realizacji należy wykonać projekt wykonawczy obiektu. 2)

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej Załącznik nr 8 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją

projektową, sprawdzić jej kompletność i dokonać jej weryfikacji ze stanem rzeczywistym oraz zapoznać się z

warunkami terenowymi i uwzględnić je w wycenie i terminie realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie wątpliwości

Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej

specyfikacji. I etap - do 30 listopada 2013 r. II etap - do 30 czerwca 2014 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.10.00-0, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1)Wykonawca przystępujący do przetargu musi wnieść wadium w wysokości 30

000,00 zł. 2)Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w formach określonych w

art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3)Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach a)pieniądzu b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
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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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.

Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4)Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego:

70116022020000000060900897(na przelewie należy umieścić informację - WADIUM - Rozbudowa budynku

garażowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu wraz z sieciami). 5)Wadium wnoszone w

formie poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego 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. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

należy złożyć w formie oryginału w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111, pokój

nr 5, za poświadczeniem godziny złożenia. 6)Z treści dokumentu wadium wnoszonego w formie, o której mowa w

pkt 5 powinno wynikać: a) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji, który nie może być krótszy niż termin

związania ofertą, b)bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo

zamówień publicznych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. 7)W przypadku składania

oferty wspólnej, z wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę

wnoszoną przez Wykonawców składających ofertę wspólną. 8)Wadium musi być wniesione nie później niż do

terminu wyznaczonego na składanie ofert. 9)Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w

SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 10)Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień

publicznych. 11)Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po

zawarciu umowy. 12)Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert. 13)Zamawiający będzie żądać ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

zamawiającego. 14)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci 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.

15)Zamawiający zatrzyma 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, lub

pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 16)Zamawiający

zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana a)odmówi podpisania

umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z
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formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie

spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wszystkich wykonanych robót budowlanych

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, w tym okresie - o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto

każda. Zamawiający uzna za najważniejsze trzy roboty o wartości minimum 1 000 000,00 zł

polegające na robotach rodzajowo zgodnych z opisem przedmiotu niniejszego zamówienia,

przy czym przynajmniej jedna z tych robót musi dotyczyć remontu lub modernizacji w

obiekcie użyteczności publicznej. Do wykazu robót najważniejszych Wykonawca ma

dołączyć referencje oraz dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób

należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą

spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w

rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać

jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z

formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy

dysponują odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna,

że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia tj. dysponują osobami do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, - instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

bez ograniczeń, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń, które są członkami właściwej izby samorządu

file:///C:/Users/0100/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary In...

3 z 6 02-07-2013 13:43



zawodowego (wymagane minimum - po jednej osobie z minimum 5 - letnim

doświadczeniem z uprawnieniami. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą

spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w

rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać

jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana będzie na zasadach

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Zamawiający

uzna również, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie

opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca ubezpieczył budowę i roboty z tytułu

szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną

oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich,

które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na

sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł na cały okres realizacji zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków

dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w

dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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;

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;
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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.

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:

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

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.4.3) 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.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)Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2)Parafowany, wzór umowy stanowiący załącznik

nr 8 do niniejszej SIWZ, 3)Dokumenty, o których mowa w części IV SIWZ, na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu, oraz w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania. 4)Pełnomocnictwo do

podpisania oferty (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - w przypadku podpisywania oferty przez

pełnomocnika. 5)Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia. 6)Dowód wniesienia wadium. 7)Odpowiednio wypełniony zakres części zamówienia, które

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 8)Listę

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy
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kapitałowej - Załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. 9) Szczegółowy kosztorys ofertowy.

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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian uzasadnionych

zmianą przepisów prawa oraz w zakresie: a)terminu realizacji zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z

okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty w

szczególności: - wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu

zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze

zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne,

niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne. - przedłużającej się niezależnej

od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem,

b)sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze

obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty w szczególności zmiany terminu

realizacji przedmiotu zamówienia. 4)Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.bip.word.torun.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Wojewódzki Ośrodek Ruchu

Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.07.2013 godzina

12:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń, Sekretariat II

piętro.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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