Znak sprawy: MOK.271.1.2.2014

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).
Zamieszczanie obowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”
Adres pocztowy: ul. Parkowa 1
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Województwo:
Radom
26-600
Mazowieckie
Tel.: 048 364 29 68
Faks: 048 364 29 68
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.amfiteatr.radom.pl
Adres e-mail: amfiteatr.radom@wp.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Inny: samorządowa jednostka kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa węzłów cieplnych zasilanych z MSC (wraz z wpięciem instalacji wewnętrznych c.o. i
c.w.u.) w budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr w Radomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Usługi

Dostawy

II.1.3) Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie był prowadzony dialog techniczny
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie budowy węzłów cieplnych
zasilanych z MSC z podziałem na dwa zadania.
2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1. Wykonanie zadania nr I: „Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej, ciepła technologicznego, instalacji solarnej oraz wewnętrznej instalacji ciepłej wody
użytkowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” przy ul. Parkowej 1 w Radomiu”,
obejmującego m.in.:
1) Wykonanie robót adaptacyjno-budowlanych w pomieszczeniu węzła,
2) Montaż kompaktowego węzła cieplnego CO 90 kW+CT 20 kW+ CWU 25 kW ,
3) Układanie rurociągów o śr. nom. 25, 32, 40, 50 mm, o łącznej dł. ok. 62 mb,
4) Montaż naczynia wzbiorczego, zaworu zwrotnego i pompy zatapialnej,
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Montaż konstrukcji wsporczej i 4 szt. kolektorów na dachu budynku,
Montaż osprzętu regulacyjnego, zabezpieczającego i pomiarowego,
Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania węzła,
Demontaż istniejącej instalacji cwu oraz wykonanie nowej o dł. rurociągów ok. 257 mb z
zaizolowaniem otulinami jednowarstwowymi
9) Prace ogólnobudowlane towarzyszące.
2.2. Wykonanie zadania nr II: „Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej, ciepła technologicznego, instalacji solarnej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
„Amfiteatr”, „Scena Obozisko” przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu”, obejmującego m.in.:
1) Wykonanie robót adaptacyjno-budowlanych w pomieszczeniu węzła,
2) Montaż kompaktowego węzła cieplnego CO 25 kW+CT 15 kW+ CWU 15 kW ,
3) Układanie rurociągów o śr. nom. 15,25, 32 mm, o łącznej dł. ok. 33 mb,
4) Montaż naczynia wzbiorczego, zaworu zwrotnego i pompy zatapialnej,
5) Montaż konstrukcji wsporczej i 2 szt. kolektorów na dachu budynku,
6) Montaż osprzętu regulacyjnego, zabezpieczającego i pomiarowego,
7) Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania węzła,
8) Prace ogólnobudowlane towarzyszące.
5)
6)
7)
8)

3. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacjami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarami robót.
Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp.
Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie
przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych
niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i
opisach dokumentacji technicznej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy).
4. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i
przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia:
1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
2) uporządkowanie terenu po budowie,
3) likwidacja placu budowy,
oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę
budowlaną.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z
ustawą P.z.p.
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 3 lat.
II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: nie dotyczy
II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

CPV 45232140-5
CPV 45320000-9
CPV 45315100-9
CPV 45400000-1

Dodatkowe
przedmioty:

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): nie
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA
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Okres w miesiącach:

2 miesiące

dniach:

• • /• • /• • • •
• • /• • /• • • • (dd/mm/rrrr)
data rozpoczęcia:

••••

lub

(dd/mm/rrrr) lub zakończenia: :

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III. 2) ZALICZKI
Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
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
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26
ust. 3 ustawy Pzp.
III. 3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty
budowlane o wartości co najmniej 150.000 złotych każda, obejmujące swoim zakresem wymianę instalacji
c.o. lub wykonanie nowej instalacji c.o.
Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony do SIWZ wzór. Ocena spełniania warunku
dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do
wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie
uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego
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oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26
ust. 3 ustawy Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobami,
które zapewnią kierowanie budową i robotami w poszczególnych branżach, tj.:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych i wodociągowych,
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ wzory.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń
lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26
ust. 3 Pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową".
Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie
wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w
trybie art. 26 ust. 3 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 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;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
(w przedmiotowym postępowaniu w wykazie należy wskazać roboty potwierdzające spełnienie
warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. warunku określonego
w § 8 pkt 1.2. SIWZ - Zamawiający nie wymaga złożenia informacji ani dowodów dot. innych robót
budowlanych. W przypadku w/w robót Wykonawca ma także obowiązek załączenia dowodów o
których mowa powyżej tj. poświadczenia potwierdzającego należyte wykonanie danej roboty
budowlanej, wystawionego przez podmiot zamawiający daną robotę. W/w poświadczenie może być
zastąpione innym dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie roboty budowlanej, jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
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poświadczenia, o którym mowa wyżej - w takim przypadku Wykonawca ma obowiązek załączenia
do oferty uzasadnienia dot. obiektywnej niemożliwości uzyskania poświadczenia).
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;
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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom, należy przedłożyć: Nie dotyczy
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp. – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.
2. Wykonawca w celu spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
w/w ustawy.
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, zawierające:
- jednoznaczne określenie w jakim charakterze podmiot trzeci będzie brał udział w postępowaniu,
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- zakres dostępnych wykonawcy zasobów takiego podmiotu,
- zakres i okres udziału danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez te podmioty.
3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
III.7) Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny): Nie dotyczy
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena
Kryteria

Znaczenie

CENA

100% (max 100 pkt)

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
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 informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe
jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie wykonywania robót
pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub
technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, lub gdy podczas wykonywania
zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można
było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do
SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę
w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.
2. Zmiany do umowy mogą dotyczyć:
1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:
a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych
lub zaniechanie części robót.
Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę dla zaniechania robót,
robót zamiennych lub dodatkowych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać
będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe
lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki
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budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez
Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby
istotnych zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o zasadności
dokonania zmian w dokumentacji,
b) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT
2) terminu wykonania zamówienia:
a) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga
dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy,
b) jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia
podstawowego,
c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” lub wymogów środowiskowych, lub
uwarunkowań prawnych i administracyjnych,
d) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót
z tego powodu musi być potwierdzone w wewnętrznym dzienniku budowy i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki
atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie
uzasadnia zmiany umowy,
e) w przypadku wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron Umowy (np.
zmiany obowiązujących przepisów), oraz w sytuacji gdy ewentualna możliwość pozyskania
przez Zamawiającego ewentualnych środków zewnętrznych na dofinansowanie
przedmiotowej inwestycji, skutkowała będzie potrzebą zmiany terminu jej realizacji.
3. Inne zmiany dot. niemożliwych do przewidzenia okoliczności jak np. zmiana kierownika budowy,
kierowników robót (choroby, przypadki losowe utrata uprawnień itp.), może nastąpić jedynie po pisemnym
potwierdzeniu przez Zamawiającego bez konieczności podpisywania aneksów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Formularz SIWZ można zakupić za cenę 98,40 złotych -w tym podatek VAT- w siedzibie Zamawiającego,
00
00
ul. Parkowa 1, 26–600 Radom, tel. (048) 364-29-68 w godz. 8 – 14
lub otrzymać za zaliczeniem
pocztowym.
IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie
uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody: Nie dotyczy
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Data:
19/09/2014 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 9:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” ul. Parkowa 1, 26–600 Radom
IV.4.5) Termin związania ofertą
Do: • • /• • /• • • • (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli
dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
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IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): Nie
dotyczy
IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli
dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji
elektronicznej): Nie dotyczy
IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej): Nie dotyczy
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej (jeżeli dotyczy):
- zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
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
(Nie dotyczy)

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 04.09.2014r.
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