
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowejdla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
MIĘDZYRZECU PODLASKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000584484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 2-4

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzec Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-560

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzozmc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowejdla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-551b0f57-b885-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00058664/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-19 12:04
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002285/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu:a) miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, b)
ePUAP:https://epuap.gov.pl/wps/portalc) poczty elektronicznej: zamowienia@spzozmc.pl2.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.3. Wymagania
techniczne i organizacyjnewysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym
prowadzonych jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.Zamawiający
informuję, że w przypadku:- osób fizycznych,- osób fizycznych, prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą,- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,- członka organu
zarządzającego Wykonawcy, będącego osoba fizyczną,- osoby fizycznej skierowanej doprzygotowania
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i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - przetwarza dane osobowe,
które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.W związku zpowyższym, zgodnie z
art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej RODO,Zamawiający informuję, że: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim informuje Pana/nią, że administratorem Pana/ni danych
osobowych podanych w dokumentacji przetargowej jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 2-4.
Adres korespondencyjny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim,
21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4.2. Pana/ni dane osobowe przetwarzane będą w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym organizowanym
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w
Międzyrzecu Podlaskim 3. Administrator danych powołał Inspektora ochronydanych osobowych, z
którym można kontaktować się poprzez: adres korespondencyjny: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul.
Warszawska 2-4, numer telefonu: 83/371-83-60, adres e-mail: iod@spzozmc.pl4. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
74 ustawy Pzp; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp
, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;7. Obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem wpostępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;8. W
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowanew sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;9. posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;b) na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania
Pani/Pana danych osobowych*;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18
ust. 1 RODO **;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. nie przysługuje Pani/Panu:a) prawo do usunięcia
danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych;c) prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/2021/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 154471,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody
lodowej dla Zamawiającego. Miejsce dostawy: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-
4.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie min. do:
a)demontażu i utylizacji starego agregatu SW 80 marki CooL, b) pisemnego opracowania
projektu wykonawczego i dokumentacji konstrukcyjno-transportowej (montażowej)
umożliwiającejbezkolizyjne posadowienie agregatu w pomieszczeniu klimatyzatorowni
znajdującej się na poddaszu na wysokości 12,50m w budynku Bloku Operacyjnego (dobór
elementów konstrukcjinależy powierzyć projektantowi z uprawnieniami konstrukcyjno-
budowlanymi obowiązującymi w tym zakresie) - opracowanie wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiającego, c) dostosowaniapodłoża pod nowy agregat, wykonanie rynny do
odprowadzenia skroplin,d) wykonania otworu w ścianie o dopuszczalnych wymiarach
określonych w rozdz. III pkt. 3 OPZ,e) dostawy i posadowienia wewnątrz budynku nowego
agregatu o wydajności mocy chłodniczej min. 105 kW, f) uszczelnienia i zamurowania otworu w
ścianie, tynkowanie, ocieplenie ściany zewnętrznej,g) uporządkowania terenu po zakończeniu
robót i przywrócenie do stanu pierwotnego terenówsąsiednich, zajętych lub użytkowanych przez
Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt, odtworzenia, renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, dróg, nawierzchni lub instalacji oraz
likwidacja zaplecza Wykonawcy,h) podłączenia nowego agregatu do istniejącej instalacji
(elektrycznej, hydraulicznej, wody lodowej) i wykonania nowej instalacji wentylacyjnej (wyrzutni
odprowadzającej ciepło ze skraplaczy wentylatorami promieniowymi na zewnątrz),i) wykonania
wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i budowlanych związanych z montażem nowego
agregatu oraz opracowania niezbędnejdokumentacji budowlanej i instalacyjnej projektu
powykonawczego instalacji elektrycznej i sanitarnej,j) uruchomienia serwisowego nowo
zainstalowanego agregatu wraz z ustawieniem wymaganej temperatury zasilania instalacji wody
lodowej,k) wykonania prób szczelności, pomiarów elektrycznych natężenia hałasu nowo
zainstalowanego agregatu, potwierdzone odpowiednim protokołem/sprawozdaniem, l)
dokonania stosownych wpisów do paszportu urządzenia, m) opracowania instrukcji obsługi oraz
dokumentów odbiorowych, przeprowadzenia szkolenia z podstaw obsługi nowego agregatu dla
wyznaczonego pracownika Zamawiającego, n) przeprowadzania w okresie trwania gwarancji
badań szczelności zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; protokoły z badań
należy przekazać do Działu TechnicznegoSPZOZ,o) wykonywania w cenie oferty wymaganych
przeglądów w okresie zaoferowanej gwarancji wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych
zgodnie z wymogami DTR urządzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto, Gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058664/01 z dnia 2021-05-19

2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj. 1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą
lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych
w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;2) uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z
odrębnychprzepisów:Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania
tego warunku3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a
wprzypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotemzamówienia – co najmniej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
Brak dokumentu ocenione zostanie jako niespełnianie warunku, co skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcyz postępowania.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca
przedstawi wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy te zostały wykonane. Wykaz wykonanych dostaw stanowiący załącznik nr 6 do SWZ
musi zawierać co najmniej 1 dostawęwraz z montażem i uruchomieniem agregatu wody lodowej
o wydajności chłodniczej co najmniej 100 kW i wartości zamówienia nie mniejszej niż 150
000,00 zł.Do wykazu Wykonawca musizałączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały
wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:a) referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,b) jeżeli Wykonawca
nie jest w stanie uzyskaćreferencji z powodu wystąpienia uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wtedy przestawia oświadczenie własne.W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli przynajmniej jeden z konsorcjantów przedstawi w wymaganym wykazie co
najmniej jedną dostawę. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia
poszczególnych wykonawcówbędących członkami konsorcjum.Brak wykazu lub dowodów
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potwierdzających należyte wykonanie dostaw ocenione zostanie jako niespełnianie warunku, co
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji odziałalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,3) dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego;4) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejscawykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa sąreferencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty;5) dokumentu potwierdzającego zgodność oferowanego agregatu oraz jego parametrów z
wymaganiami w SWZ. Dokumentami mogą być w szczególności: certyfikaty, atesty, świadectwa, karty
wyrobu, opis techniczny lub funkcjonalny, katalog lub karty katalogowe producenta potwierdzające
spełnianie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności na oferowany typ, rodzaj, model,
producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu lub inne istotne), potwierdzające spełnianie
wymaganych parametrów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust
1 ustawy Pzp.,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
dokument potwierdzający zgodność oferowanego agregatu oraz jego parametrów z
wymaganiami w SWZ. Dokumentami mogą być w szczególności: certyfikaty, atesty, świadectwa,
karty wyrobu, opis techniczny lub funkcjonalny, katalog lub karty katalogowe
producentapotwierdzające spełnianie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności na
oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu lub inne
istotne),potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
dokument potwierdzający zgodność oferowanego agregatu oraz jego parametrów z
wymaganiami w SWZ. Dokumentami mogą być w szczególności: certyfikaty, atesty, świadectwa,
karty wyrobu, opis techniczny lub funkcjonalny, katalog lub karty katalogowe
producentapotwierdzające spełnianie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności na
oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu lub inne
istotne),potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
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6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą
upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania
irozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego
upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych
przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub
więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona
jako jedna oferta, od jednego wykonawcy i spełniać następujące wymagania:a) oświadczenie,
októrym mowa w pkt 1 ppkt 2-4 składa:- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu) lub pełnomocnik (umocowany do składania
oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:2. Umowa może zostać
zmieniona w sytuacji, gdy:a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku
VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianieulegnie stawka podatku
VAT oraz wartość podatku VAT,b) co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku,
gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadkuobniżenia wartości netto lub
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także
w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość robót
objętych niniejszą Umową,c) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy
do zmiany przepisów prawa,d) zmiany nazwy oraz formyprawnej Stron - w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian,e) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub
połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczoi istotnie utrudniają
wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły
przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i imprzeciwdziałać poprzez
działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków
zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,f) wyniknięcia rozbieżności
lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony - w zakresie dostosowania umowy do tych
zmian.3. Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku
gdy ze względów organizacyjnych nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia w
terminie przewidzianym przez Zamawiającego.4.Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą
nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem
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Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust 1 ustawy Pzp.,
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-27 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



