
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

centrumnowo.kei.pl/ 

 

Toruń: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn 

Wiedzy w Toruniu. 

Numer ogłoszenia: 182027 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy , ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, 

woj. kujawsko-pomorskie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://centrumnowo.kei.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: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania 

czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w 

Toruniu. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego, tj. siedziba przy 

ul. Władysława Łokietka 5 w Toruniu. Wykonanie przedmiotowego zamówienia polegać będzie na 

sprzątaniu i utrzymaniu czystości powierzchni biurowych oraz powierzchni ekspozycyjnych i 

wystawowych według instrukcji przedstawionych przez Zamawiającego a w szczególności według 

instrukcji stanowiących załączniki do wzoru umowy, który to stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

http://centrumnowo.kei.pl/


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.10.00-6, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-

9, 90.91.40.00-7, 90.91.90.00-2, 90.91.91.00-3, 90.91.92.00-4. 

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: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez 

Wykonawcę wadium w wysokości - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi zostać 

wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) 

gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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 Roz-woju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i 

Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. W przypadku kiedy wadium jest wnoszone w 

pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z opisem Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości 

obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu na rachunek bankowy Zamawiającego Bank 

Millenium S.A. nr 63 1160 2202 0000 0002 1660 5229. Dane do przelewów zagranicznych: 1) Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy (nazwa instytucji otrzymującej przelew); 2) ul. Władysława Łokietka 5, 

87-100 Toruń, Polska (adres instytucji otrzymującej przelew); 3) PL63 1160 2202 0000 0002 1660 5229 

(numer IBAN konta bankowego Zamawiającego); 4) BIC/SWIFT CODE: BIGBPLPWXXX (BIC/SWIFT kod 

banku, w którym Zamawiający posiada rachunek). Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesione 

w ten sposób wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego 

w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 należy w ofercie złożyć kopię dokumentu a oryginał 

dostarczyć w miejscu składania ofert najpóźniej do końca terminu składania ofert. 6. W przypadku 

wadium wniesionego w formie gwarancji, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne 

prawo (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą) 

zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.) 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 

ustawy. 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. 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 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 



wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

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 ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania 

warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, 

o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi 

wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co 

najmniej trzy usługi, których przedmiotem było (jest) świadczenie usługi sprzątania i 

utrzymania czystości obiektu użyteczności publicznej w okresie minimum roku, w tym 

co najmniej jedna z nich winna być świadczona na rzecz obiektu muzealno-

ekspozycyjnego, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda, z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz przedstawi dowody 

potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Wykonawca Wykaz wykonanych usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi 

wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie posiadania 

sprzętu sprzątającego/czyszczącego, tj.: Maszynę szorująco-zbierającą z siedziskiem 

dla operatora, szerokość pracy i samej maszyny do 90 cm, tak by mieściła się w 

otworach drzwiowych i windach Zamawiającego. Maszynę szorująco-zbierającą - 

wyciszoną, umożliwiającą pracę w godzinach zwiedzania centrum, w pomieszczeniach 

przyległych do pomieszczeń ekspozycji. Wysokość maszyny do 1,2 m , tak by mieściła 

się pod bramkami. Odkurzacz 2-3 silnikowy do zbierania wody i zanieczyszczeń 

płynnych. Szorowarkę jednodyskową do doczyszczeń na publicznych ciągach 

komunikacyjnych i sanitariatach. Wózki serwisowe, 2-wiaderkowe, z półkami na 

materiały i środki czyszczące, z workami do zbierania odpadów min 150L. Urządzenie 

do ekstrakcyjnego prania i odplamiania wykładzin oraz wewnętrznych mat 

wejściowych. Cztery znaki z napisem Uwaga ślisko. Zamiatarkę spalinową lub 

elektryczną do czyszczenia terenów zewnętrznych podległych Zamawiającemu. Do 

wykazu sprzętu w przypadku dysponowania tylko ww. minimalną ilością sprzętu należy 



dołączyć zobowiązanie o zabezpieczeniu na czas ewentualnych awarii i napraw - 

sprzętu zastępczego, gwarantującego utrzymanie ciągłości wykonywania przedmiotu 

Zamówienia. Przenośny system filtracji o wysokim wskaźniku produkcji wody 

osmotycznej, umożliwiający produkcję i dostarczanie oczyszczonej wody nawet do 200 

litrów na godzinę. Wystarczy źródło wody aby jeden lub dwóch operatorów mogli myć 

przeszklenia do wysokości V - VI pietra za pomocą szczotek i kijów z włókna 

węglowego. Zamawiający wymaga aby w/w sprzęt był magazynowany przez 

Wykonawcę a w przypadku potrzeby użycia był dostępny w ciągu 1 godziny od 

zgłoszenia takiej potrzeby, w formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie zgłoszenia za 

pomocą poczty elektronicznej) przez Zamawiającego Koordynatorowi na obiekcie lub 

Kierownikowi obiektu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wykazu posiadanego sprzętu 

sprzątającego/czyszczącego, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wskaże do wykonywania niniejszego zamówienia osoby, które posiadają 

odpowiednie doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w następującym 

zakresie: Lp. Stanowisko Wymagania i zakres powierzonych zadań 1. Kierownik 

obiektu Kontrola nad pracownikami liniowymi (dostępność 24h/dobę). 2. Minimum 10 

pracowników liniowych serwisu. Posiadających doświadczenie w zakresie 

wykonywania obowiązków w ramach świadczenia usługi sprzątania i utrzymania 

czystości. Cyklicznie jeden z pracowników liniowych będzie pełnił funkcje 

koordynujące prace wszystkich dostępnych w danym momencie pracowników 

Wykonawcy na obiekcie Zamawiającego. Pracownik koordynujący będzie 

odpowiedzialny za bieżący przepływ informacji pomiędzy kierownikami ekspozycji i 

administracją a pracownikami liniowymi serwisu sprzątającego oraz bieżące 

raportowanie wykonalności zadań serwisowych. Zamawiający wymaga, aby 

przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osoby, które Wykonawca zgłosi w 

wykazie osób, załączonym do oferty. W wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, 

konieczna będzie zmiana którejś z osób wymienionych w ofercie, może ona zostać 

zastąpiona wyłącznie przez osobę posiadającą, co najmniej równorzędne 

doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Ocena spełniania 

warunku nastąpi w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz osób stanowiący 

załącznik nr 7 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz aktualną polisę lub inny 

dokument, potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli 

posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę co najmniej 4 000 000,00 zł. 



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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami; 

 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; 

 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 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; 

 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 



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 ubezpieczenia 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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-

8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

-11 ustawy - wystawione 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; 

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Podniesienie jakości - 10 

IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 9 do SIWZ. 2. Zamawiający 

przewiduje możliwość zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty następująco: 1) 

zmiana wynagrodzenia w wyniku odstąpienia od realizacji części umowy na wniosek Zamawiającego; 

2) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego w szczególności niepozwalających na zrealizowanie zamówienia w 

terminie, b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 3) zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych 

harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy, jeżeli jest to 

uzasadnione ze względu na okoliczności niewynikające z winy Wykonawcy, w tym również wynikające 

z wprowadzonych przez Zamawiającego zmian do projektów; 4) zmiany terminów płatności wynikające 

z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują 

konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy; 5) siła wyższa 

uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 6) zmiany ilości lub terminów 

odbiorów, jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami Zamawiającego; 7) zmiany procedury 

wprowadzania poprawek do projektów, jeżeli będzie to uzasadnione specyfiką pracy Wykonawcy lub 

Zamawiającego; 3. Zmiany dokonywane będą w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W przedstawionych w ust. 2 pkt 2 przypadkach opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że 

maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 

okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://centrumnowo.kei.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Nowoczesności 

Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, V piętro, Sekretariat.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 

godzina 09:00, miejsce: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 

Toruń, V piętro, 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 

 

 


