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Ogloszenie o zam6wieniu
Dostawy

,,Dostawa material6w i armatury na pokzeby Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji".

1.1.) Rola zamawiajqcego

Postgpowanie prowadzone jest samodzielnie pzez zamawiajqcego

1.2.) Nazwa zamawiajqcego: Przedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer lden$kacyjny: REGON 390558659

1.5) Adres zamawiajqcego

1.5.1.) Ulica: Debrowskiego 2

1,5.2.) Miejscowos6: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Wojew6dztwo: dolnoSlqskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko{logowski

1.5.7.) Numer telefonu: +4876846291 1

1.5,8.) Numer faksu: +48768462960

'1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgm@pgm-polkowice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.pgm-polkowice.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiajqcegoz Zamawiajqcy publiczny - osoba prawna, o kt6rej mowa w art. 4 pkt 3

ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzialalno6ci zamawiajqcego: Og6lne uslugi publiczne

2.1.) Ogloszenie dotyczy:

Zam6wienia publicznego

2.2.) Ogloszcnie dotyczy uslug spolecznych i innych szczeg6lnych uslug: Nie

2.3.) Nazwa zam6wienia albo umowy ramowej:

,,Dostawa material6w i armatury na potrzeby Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji".

2.4.) ldentyfikator postepowania: ocds-148610-325ec601-bc66-1 1eb-91 1f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogloszenia: 2021|BZP 00062367/01

2.6.) Wersja ogloszenia: 01

2.7.1 Data ogloszenia: 2021 -05-24 1 0:55
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2.8.) Zam6wienie albo umowa ramowa zostaly ujqte w planie postqpowah: Nie

2.11.)O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq wylqcznie wykonawcy, o kt6rych mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.1Czy zam6wienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam6wienia wraz z podstawq prawnq

Zam6wienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: att.275 pkt 1 ustawy

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postqpowania
www.pgm-polkowice.com. pl

3.2.) Zamawiajqcy zastnega dostgp do dokument6w zam6wienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiqzani sq do skladania ofert, wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu, o6wiadczeh oraz innych dokument6w wylqcznie przy u2yciu 6rodk6w
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o Srodkach komunikacji elektronicznej, przy u2yciu kt6rych zamawiajqcy bqdzie
komunikowal siq z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postepowaniu o

udziefenie zam6wienia, w tym skladanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument6w lub

o6wiadczeri miedzy Zamawiajqcym a Wykonawcq odbywa sig pzy u2yciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej, tj.:
a) Aplikacja internetowa JOSEPHINE (informacja o postepowaniu, szyfrowanie oferty, formularze do

komunikacji, skladanie ofert)
https://josephine.proebiz.com/pl/
b) poczty elektronicznej (korespondencja opr6cz Ofert).
e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl
c) Platforma e-Zam6wienia (Ogloszenie o zam6wieniu, informacie o postepowaniu)

https://ezamowienia. gov.pl/pl/
d) strony internetowej prowadzonego postepowania (Ogloszenie o zam6wieniu, dokumenty
zam6wienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawc6w).
httpsJ/bip.pgm-polkowice.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczqce korespondencji elektronicznej: Aby

bezproblemowo korzyslae z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera
podlqczonego do internetu i przeglqdarki internetowej. Szczeg6lowe informacje dotyczqce wymagaf
technicznych znajdujq siq pod adresem:
https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania-techniczne-sw-JOSEPH lN E.pdf
W celu skr6cenia m.in. czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawialqcy zaleca, aby
korespondencja elektroniczna (inna ni2 Oferta Wykonawcy i zalqczniki do Oferty) odbywala sig r6wniez
za pomocE poczty elektronicznej na adres e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl

3.8.) Zamawiaj4cy wymaga sporzEdzenia i przedstawienia ofert przy u2yciu narzqdzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzgdzi, kt6re nie
sE o96lnie dostepne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Jqzyki, w jakich mogq by6 sporzqdzane dokumenty skladane w postepowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiqzek informacyjny): Zg.zaft.13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i
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Rady (UE) 20161679 z dnia 27 .04.2016 r. w spr.ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzef.irarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46ME (og6lne rozpoz. o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1; zw. dalej ,,RODO")
informujemy, ze:1) admin. Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej
sp. z o.o. ul. DEbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;inspektorem ochrony danych osobowych w
Przedsiebiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. 59-100 Polkowice ul. Dqbrowskiego 2 jest Pani
Marzena Kasperowicz kontakt: iod@pgm-polkowice.com.pl, lub koresp. na adres Przedsigbiorstwo
Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dqbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice;Panii Pana dane osobowe
pzetwazane bqdq na podst.art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqz. z przedmiotowym postQpowaniem o

udzielenie zam. publ. zg. z SWZ.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bQdaosoby lub podmioty,

kt6rym udostgpniona zostanie dokum.postqp. w oparciu o art.74 ustawy Pzp.Pani/Pana dane osobowe
przechowywane bqdqprzez odpowiedni okres wynikajqcy z przepis6w prawa, dotyczqcy obowi4zku
archiwizacji dokument6w (art. 78 ust. 1 ustawy PZP oraz Rozp. Prezesa RM z dnia 18.01'201 1 r. w
spr.instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i

zakresu dzialania archiw6w zakladowych); zgodnie z art.269 ust. 3 ustawy Pzp okres przechowywania

danych osobowycll zamieszczanych w BZP okre6la Prezes UZP;obowiqzek podania pzez Paniq/Pana
danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotyczecych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w
pzepisach ustawy Pzp, zwiqz. z udzialem w postep. o udzielenie zam6wienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikajq z ustawy Pzp.w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie bEdq podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosownie do aft.22
RODO.posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostQpu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczqcych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie
administratora niewsp6lmiernie du2ego wysilku mo2e zostai Pani/Pan zobowiqzana do wskazania
dodatkowych informacji majqcych na celu sprecyz. 2qdania, w szczeg6lno5ci podania nazwy lub daty
postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakohczonego postgpowania o udzielenie zam6wienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skozystanie z prawa do sprostowania nie moze

skutkowac zmiana wyniku postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianE postanowien

umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mo2e narusza6 integralnoSci protokolu otaz iego
zalqcznik6w);c) na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administrat. ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastzez. pzypadk6w, o kt6rych mowa w art. 1B ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia pzetv'tarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia kozystania ze Srodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby flzycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wa2ne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pafstwa
czlonkowskiego); ponadto, wystApienie z 2qdaniem ograniczenia przetvvarzania nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakoiczenia postepowania o udzielenie zam6wienia
publicznego;d) prawo do wnies. skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, Ze przelwatzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO; w pzypadku danych osobowych
zamieszczonych przez Zamawiajqcego w BZP, prawo dostepu i prawo do sprostowania danych sE

wykonywane w drodze 2qdania skierowanego do Zamawiajqcego. przysluguje Pani/Panu prawo

wniesienia skargi do organu nadzor.na niezgodne z RODO przetv'tarz. Pani/Pana danych osob.przez
administratora. Organem wlasciwym dla przedmiot.skargi jest Urzqd Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysluguje Pani/Panu:
a) w zwiqzku z arl. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy2
podstawq prawn qptzelwatzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. '1 lit. c RODO;

4.1.1 .) Przed wszczqciem postqpowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr sprawy 6/2021

4.1.3.) Rodzaj zam6wienia: Dostawy
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4.1.4.1Zamawiajqcy udziela zam6wienia w czqSciach, z kt6rych ka2da stanowi przedmiot
odrqbnego postepowania: Nie

4.1.8.) Moiliwe jest skladanie ofert czqSciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiajqcy uwzglgdnia aspekty spoleczne, 6rodowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zam6wienia: Nie

4.2. Informacje szczeg6lowe odnoszqce siq do przedmiotu zam6wienia:

4.2.2.1 Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia

1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w i armatury na potzeby Zakladu
Wodociqg6w i Kanalizacji ; zgodnie z zalqcznikiem nr 1 .1 do formularza ofertowego
2. Oferowany przedmiot zam6wienia musi spelnia6 wymagania i normy zawarte w opisie
przedmiotu zam6wienia.
3. Dostawy bqdq realizowane sukcesywnie, zgodnie z potzebami Zamawiaj4cego,
na podstawie skladanych zam6wie6, zwanych dalej ,,zam6wieniami czg6ciowymi"
i,,zam6wieniami pilnymi".
4. Asortyment iwielko56 dostawy bgdzie ustalana ka2dorazowo w,,zam6wieniach: czqSciowych"
i ,,pilnych".
5. Zam6wienia czgSciowe Dostawca zobowiqzuje siQ dostarczyc nie p6zniej niz w ciqgu 7 dni
licz4c od daty otrzymania zam6wienia, w dniach roboczych w godzinach
od 7:00 do 15:00
6. Miejscem dostawy bgdzie siedziba Zamawiaj4cego lub prowadzona budowa I awaria przez

Zamawiaj4cego na terenie gminy Polkowice.
7. Zamawiajqcy w szczeg6lnych przypadkach wynikajqcych z naglych potzeb, bqdzie skladal
zamowienia pilne z terminem realizaqi wynoszqcym do 12 godzin od daty zlo2enia zamdwienia
przez 7 dni w tygodniu.
8. Zamawiajqcy ka2dorazowo bgdzie skladal zam6wienia telefonicznie na nr tel. wskazany przez

Dostawcg, a nastqpnie potwierdzi je e-mailem na wskazany pzez niego adres.
9. Zamawilqcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu umowy bez ponoszenia

konsekwencji finansowych, na co Dostawca niniejszym wyraza zgode.
10. Dostawca bqdzie dostarczal materialy fabrycznie nowe zgodne z normami, atestami,
aprobatami technicznymi, certyfikatami odpowiadaj4cymi wymogom wyrob6w dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre6lonym w art. 10 ustawy zdniaT lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.
11. Dostawca zapewni wlaSciwe opakowanie towar6w, by nie dopu6ci6 do ich uszkodzenia lub
pogorszenia ich jako5ci w trakcie transportu do miejsca dostarczenia.
12. Dostawca zobowi4zany jest do dostarczenia Zamawiajqcemu stosownych certyfikat6w,
atest6w, Swiadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski oraz kart katalogowych na

wezwanie Zamawiajqcego. Dopuszczalna jest forma elektroniczna.
13. Materialy powinny odpowiadai wytycznym wskazanym w SWZ.

4.2.6.) Gl6wny kod CPV: 44163000-0 - Rury i osprzQt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42131160-5 - Hydranty

42131230-7 - Zawory zasuwowe

4251251 0-6 - Pzeoustnice

441 30000-0 - Studzienki kanalizacyjne

44163160-9 - Pzesylowe przewody rurowe iakcesoria
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44163200-2 - Osprzqt do przewodow rurowych

44163230-1 -Zlqcza do przewodow rurowych

44163240-4 - Lqczniki do przewodow rurowych

44167110-2 - Kolnierze

44423740-0 - Pokrywy wlaz6w

4.2.8.) Zam6wienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto66 opcji oraz okolicznoSci skorzystania z opcji:
Zamawiajqcy przewiduje mozliwoSc udzielenia zamowieri, o ktorych mowa w aft.214 ust. 1 pkt B
ustawy Pzp, polegajqcych na udzieleniu dotychczasowemu wykonawcy zamowienia
podstawowego, zamowienia na dodatkowe dostawy, ktorych celem jest czqSciowa wymiana
dostarczonych produkt6w lub instalacji albo zwigkszenie bie24cych dostaw lub rozbudowa
istniejqcych instalacji , je2eli zmiana wykonawcy zobowiqzywalaby zamawiajqcego do
nabywania materialow o innych wla6ciwoSciach technicznych , co powodowaloby
niekompatybilno6c technicznq lub nieproporcjonalne du2e trudno6ci techniczne w u2ytkowaniu i

utrzymaniu tych produktow lub instalacji; kt6rych zakres stanowic bqdzie nie wiqcei ni2 25 %
wartoSci zamowienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zam6wienia albo umowy ramowej:6 miesiEce

4.2.1 1.) Zamawiajqcy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.1Zamawiaj4cy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam6wiefi na
podobne uslugi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos6b okreSlania wagi kryteri6w oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 57

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki platnoSci

4.3.6.) Waga: 40

4.3.',|0.) Zamawiajqcy okre5la aspekty spoleczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, 2qda etykiet
lub stosuie rachunek koszt6w cyklu iycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

5.1.) Zamawiajqcy przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzialu w postgpowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunk6w udzialu w postqpowaniu.
O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy, kt6zy spetniajq warunki dotyczqce:
1 ) zdolno6ci do wystqpowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajqcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.
2) uprawnieri do prowadzenia okre5lonej dzialalno6ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrgbnych przepis6w:
Zamawilqcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawilqcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.
4) zdolno6ci technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spelni warunek, je2eli wyka2e,2e w okresie ostatnich tzech lat liczac wstecz od

dnia w kt6rym uplywa termin skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy
- w tym okresie, wykonal nale2ycie co najmniej trzy rczne zam6wienia o charakterze i zlo2ono5ci
por6wnywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zam6wienia w zakresie dostawy
armatury i material6w wod.-kan. o lqcznej wartosci minimum 400.000 zl brutto

5.5.) Zamawiajqcy wymaga zlo2enia o5wiadczenia, o kt6rym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych Srodk6w dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku Swiadczerl powtarzajqcych sie lub ciqglych r6wnie2
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych
dostawy zostaly wykonane lub sq wykonywane, oraz zalqczeniem dowod6w okre6lajqcych, czy te
dostawy zostaly wykonane lub s4 wykonywane nale2ycie, ptzy czym dowodami, o ktorych mowa, sa
referencje bad2 inne dokumenty sporzqdzone przez podmiot, na rzecz kt6rego dostawy zostaly
wykonane, a w pzypadku Swiadczeri powtarzajacych siq lub ciqglych sq wykonywane, a iezeli
wykonawca z Wzyczyn niezale2nych od niego nie jest wstanie uzyska6 tych dokument6w -
o6wiadczenie wykonawcy; w przypadku Swiadczeri powtazajqcych sie lub ciqglych nadal
wykonywanych referencje bqdz inne dokumenty potwierdzajAce ich nale2yte wykonywanie powinny by6

wystawione w okresie ostatnich 3 miesiqcy - zalqcznik nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych Srodk6w dowodowych na potwierdzenie spelniania warunk6w
udzialu w postgpowaniu: OSwiadczenie Wykonawcy o aktualno5ci informacji zawartych w
oSwiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postgpowania wskazanych przezZamawialqcego, o kt6rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym

r6wnie2 oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale2nosci

do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2Q07 r. o ochronie konkurencji i

konsument6w, z innym WykonawcA kt6ry zlo2yl odrebnq oferte, albo o6wiadczenie o przynalezno6ci

do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potvvierdzajqcymi pzygotowanie
oferty niezale2nie od innego Wykonawcy nale2qcego do tej samej grupy kapitalowej - zalqcznik nr 6 do

SWZ;

5.9.) Zamawiajqcy przewiduje uzupelnienie przedmiotowych Srodk6w dowodowych: Nie

6.1.) Zamawiajqcy wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiajqcy przewiduje aukcje elektronicznq: Nie

6.4.) Zamawiajqcy wymaga wadium: Tak

6.4.1 ) Informacje dotyczqce wadium :

Wykonawca zobowiqzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko6ci: 7 000,00
zl (slownie: siedem tysigcy zlotych),

6.5.) Zamawiajqcy wymaga zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy: Nie
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6.6.) Wymagania dotyczqce skladania oferty przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sie o
udzielenie zam6wienia:
1. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia. W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Pelnomocnictwo winno
byc zalqczone do oferty zgodnie z zapisami rozdzialu X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ
2. W pzypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia,
oSwiadczenia, o kt6rych mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, sklada ka2dy z
Wykonawc6w. OSwiadczenia te potwierdzaj4 brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie
warunk6w udzialu w zakresie, w jakim ka2dy z Wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w
udzialu w postepowaniu.
3. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia dol4czajq do oferty
oSwiadczenie o kt6rym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z ktorego wynika, ktore
roboty budowlane/dostawy/uslugi wykonajq poszczeg6lni Wykonawcy, zgodnie z arL. 117 ust.4
ustawy Pzp.
4. W pzypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia,
o5wiadczenia, o kt6rych mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, sklada ka2dy z
Wykonawc6w.
5. OSwiadczenia idokumenty potwierdzajAce spelnienie warunk6w udzialu w postqpowaniu

Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sig o zam6wienie sktadaj4 z zastrze2eniem art. 117 ust. 3
ustawy Pzp, tj. ,,W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do5wiadczenia Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
mogq polega6 na zdolnoSciach tych z Wykonawc6w, kt6zy wykonajq roboty budowlane lub
uslugi, do realizacji ktorych te zdolnoSci sqwymagane" - co winno miei odzwierciedlenie w
o5wiadczeniu skladanym zgodnie z ar1. 117 ust.4 ustawy Pzp.

6.7.) ZamawiajEcy przewiduje uniewa2nienie postepowania, jeSli Srodki publiczne, kt6re
zamierzal przeznaczy,t na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia nie zostaly przyznane:
Nie

7.1.) Zamawiajqcy przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiajqcy przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1 . Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastAcic za zgodqobu stron wyrazonA na pismie
pod rygorem niewa2noSci takiej zmiany.
2. Warunki i zasady wprow adzania zmian do zawartej umowy:
a) dopuszcza sig zmianq przedstawicieli stron, zmiana wymaga wylqcznie pisemnego
powiadomienia drugiej strony umowy,
b) dopuszcza siq zmianq zapis6w umownych stanowiqcych oczywistq omyfke,
3. Dopuszcza sig zmianq terminu realizaqi dostaw w przypadku:

a) wystqpienia okres6w niekorzystnych warunkow lub dzialania sily wy2szej uniemo2liwiaj4cych
wykonanie rob6t zgodnie z ich technologiq.
Termin realizacji zam6wienia zostanie wydluzony o ilo56 dni (roboczych i nieroboczych)
wystqpowania ww. niekorzystnych warunk6w lub dzialania sily wy2szej (na pzyklad pandemie,

kfqski 2ywiolowe, katastrofy i kataklizmy), maj4cej bezpo5redni wplyw na terminowo5i realizacii
dostaw;

b) przestoj6w iop62niefr spowodowanych wystqpieniem COVID-19, zwiqzanych w
szczeg6lnoSci z:
nieobecnoSciq pracownik6w lub os6b Swiadczqcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie ni2 stosunek pracy, kt6re uczestniczA lub moglyby uczestniczyi w realizacji
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przedmiotu umowy,
decyzj4 wydanq przez Gl6wnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajEcego z jego upowa2nienia
Pafrstwowego Wojewodzkiego/Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
w zwi4zku z przeciwdzialaniem COVID-19 nakladajqcym na Wykonawcq obowiqzek podjqcia

okreSlonych czynnoSci zapobiegawczych lub kontrolnych,
poleceniem wydanych przez wojewodg lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwiqzanych z przeciwdzialan ie m COVID-19.
c) udzielenia Wykonawcy zamowiefi na podstawie art.214 ust 1 pkt B ustawy Pzp w trybie
zamowienia z wolnej rgki,
d) zmiany zakresu rzeczowego dokonanego pzez Zamawi'c.'1Acego, w trakcie realizacji umowy ,

e) wprowadzenia zmian do umowy na podstawie arI.455 ustawy Prawo zam6wieh publicznych.

4. Zamawilqcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego dostaw bedEcych
przedmiotem umowy. WartoS6 ograniczenia zakresu rzeczowego, o kt6rym mowa w zdaniu
poprzedzajqcym, nie moze przekroczye 25 % wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreSlonego w $ 4 ust. 1 umowy. Warto66 dostaw niewykonanych (ograniczonych) zostanie
ustalona na podstawie cen jednostkowych wyszczeg6lnionych w zlo2onej ofercie i ilo6ci dostaw
nie wykonywanych. Stanowi6 to bgdzie podstawg do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7.5.) Zamawiajqcy uwzglqdnil aspekty spoleczne, Srodowiskowe, innowacyjne lub etykiety
zwiqzane z realizaqqzam6wienia: Nie

8.1.) Termin skfadania ofert: 2021-06-0'l 1 1 :30

8.2.) Miejsce skladania ofert: Aplikacja internetowa JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-01 1 2:00

8.4.) Termin zwiqzania ofertE: do 2021-06-30
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