Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
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Kościerzyna: Roboty budowlane i konserwatorskie przy
zabytkowych obiektach Zespołu Parowozowni w Kościerzynie
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie , Rynek 9, 83-400 Kościerzyna,
woj. pomorskie, tel. 0-58 680 04 88, faks 0-58 680 04 89.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.koscierzyna.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane i konserwatorskie
przy zabytkowych obiektach Zespołu Parowozowni w Kościerzynie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich oznaczonych nazwą Roboty
budowlane i konserwatorskie przy zabytkowych obiektach Zespołu Parowozowni w Kościerzynie.
Zamówienie obejmuje wykonanie robót remontowo-budowlanych (m.in. wymiana pokrycia
dachowego, instalacji technicznych, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropów i elewacji) i
konserwatorskich (m.in. renowacja drzwi, pieca, opraw oświetleniowych) przy zabytkowych
obiektach Zespołu Parowozowni w Kościerzynie. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania robót i odbioru robót, przedmiar
robót, program prac konserwatorskich, które udostępniono na stronie internetowej zamawiającego
http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=450072.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z zamówieniem podstawowym (art.67 ust 1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych).
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
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: Zakończenie: 12.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w
wysokości 40.000 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy). 2. Wadium musi być wniesione przed
upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru
Wykonawcy w: a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Kościerzynie nr 18 83280007 2001 0008 5414 0001, 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 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone w
oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, ul. Rynek 9, 83-400
Kościerzyna, lub zamieszczone w osobnej kopercie - opisanej (wadium) dołączonej do oferty i musi
obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe lub poręczenia
winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. Wadium, niezależnie od formy
wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać
numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia. 4. Wadium
wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek
bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca, który
złożył ofertę niezabezpieczoną wadium w formach przewidzianych ustawą Prawo zamówień

publicznych zostaje wykluczony. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma
wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a)
odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. 6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7.
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najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 8. 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. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek
wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46
ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający zwraca zgodnie z art. 46 ust 4 ustawy Pzp
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


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

1. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca zrealizował w
okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenia
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co
najmniej 2 roboty remontowo-budowlane połączone z pracami konserwatorskimi o
wartości nie mniejszej niż 1.800.000 PLN brutto każda porównywalne rodzajowo z
niniejszym zamówieniem, polegające na przebudowie lub remoncie połączonym z
konserwacją budynków wpisanych do rejestru zabytków.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie
potwierdzony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zapewniającymi
realizację zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania
zamówienia, w tym: a) kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej minimalne doświadczenie i kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń, doświadczenie zawodowe minimum 5 lat pracy na stanowisku kierownika
budowy, 2-letnia praktyka na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków zgodnie z warunkami określonymi w § 24 rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987), b) kierownik robót specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - minimalne doświadczenie i
kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,

gazowych,

wodociągowych

i

kanalizacyjnych

bez

ograniczeń,

doświadczenie zawodowe minimum 5 lat pracy na stanowisku kierownika robót w branży
sanitarnej, c) kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń

elektrycznych
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doświadczenie i kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, doświadczenie zawodowe
minimum 5 lat pracy na stanowisku kierownika robót w branży elektrycznej, Zamawiający
określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im 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). d) kierownik prac konserwatorskich - minimalne doświadczenie i
kwalifikacje: 2 lata pracy na stanowisku kierownika prac konserwatorskich - minimalne

doświadczenie i kwalifikacje: wykształcenie i praktyka zawodowa określona w § 22
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987),
e) zespołem realizującym prace konserwatorskie, w którym co najmniej 2 osoby to osoby
wykwalifikowane, posiadające uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich i
restauratorskich przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987), tj.: 1. Prace konserwatorskie,
prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić, w zakresie
specjalności określonej w dyplomie ukończenia studiów, osoba, która posiada tytuł
zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych: 1) na kierunku
konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub 2) w specjalności w zakresie konserwacji
zabytków - oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę
zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru
zabytków. 2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa
w ust. 1, prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie
może prowadzić osoba, która posiada: 1) świadectwo ukończenia szkoły średniej
zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający
posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie - oraz odbyła co
najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków
wpisanych do rejestru zabytków. W skład zespołu realizującego prace konserwatorskie
muszą wchodzić osoby posiadające specjalizację w zakresie: ceramiki budowlanej,
drewna oraz elementów detalu architektonicznego;


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

1. Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie Rachunku
zysków i strat, pozycja - Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie
mniejszej niż 6.000.000 PLN 2. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w

wysokości co najmniej 400.000 PLN 3. Złoży pisemne oświadczenie, że spełnia warunki
zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
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



sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o
badanym

sprawozdaniu

albo

jego

części,

a

w

przypadku

wykonawców

niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument
określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie
3 lata obrotowe


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków

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


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot
środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.



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



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał 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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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 nim 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 wykonaniu zamówienia.
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: najniższa cena.
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. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
dotyczących: 1) zmiany sposobu wykonania robót lub ich zakresu w przypadku: a) wykonywania na polecenie Zamawiającego lub wynikających z zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
lub osoby sprawującej nadzór konserwatorski w imieniu Zamawiającego - robót dodatkowych lub
zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego (w szczególności
zwiększających użyteczność przedmiotu zamówienia, jego walory dydaktyczne, atrakcyjność
turystyczną, wartość jako obiektu zabytkowego lub w inny sposób korzystny dla Zamawiającego lub
zabytku), b) zwiększenia lub zmniejszenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub osoby sprawującej nadzór konserwatorski w imieniu
Zamawiającego mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego (w szczególności
zwiększających użyteczność przedmiotu zamówienia, jego walory dydaktyczne, atrakcyjność
turystyczną, wartość jako obiektu zabytkowego lub w inny sposób korzystny dla Zamawiającego lub
zabytku), c) wykonania na polecenie Zamawiającego robót opisanych w projekcie budowlanym, zaś

pominiętych w przedmiarach robót lub w projektach wykonawczych, jak również robót
przewidzianych w projektach wykonawczych a pominiętych w przedmiarach robót, d) zmian w
Programie robót konserwatorskich, 2) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek: a)
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b) zmiany sposobu wykonania robót lub zmiany ich
zakresu, o którym mowa w pkt. 1.1, 3) zmiany przedstawiciela ze strony zamawiającego, zmiany
osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, zmiany osób
uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących
wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego, 4) zmiany w danych podmiotowych oraz
rachunku bankowym wykonawcy. 5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na pisemny
wniosek Wykonawcy w przypadku: a) ze względu na wykonanie prac wynikających z okoliczności
opisanych powyżej w pkt 1.1) b) wykonywania przez Wykonawcę zamówień uzupełniających lub
zamówień dodatkowych realizowanych na podstawie odrębnej umowy w trybie ustawy Pzp, c)
wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku
wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub wystąpienia siły wyższej. 2. Zmiana
postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=450072
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Ziemi
Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie, ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna,
muzeum@koscierzyna.gda.pl, www.muzeum.koscierzyna.gda.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w
Kościerzynie, ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna.
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: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Pomorskiej kolei
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finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 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

