
Ogloszenie nr 2021/BZP 00035233/01 z dnia 20i11-04-19

Ogloszenie o zam6wieniu
Roboty budowlane

Dokoriczenie prac remontowych w pomieszczeniach w budynku Zespolu szk6l Ekonomicznych

w SluPsku PrzY u!. Sobieskiego 3

1.1.) Rola zamawiaiqcego

Postgpowanie prowa,Czi podmiot, ktoremu powierzono przeprowadzenie postqpowania

1.2.) Nazwa zamawiajqcego: Zespot Szkol Ekonomicznych im. stanislawa staszica w Slupsku

1.4) Kraiowy Numer ldentyfikacyiny: REGON 000181591

1.5) Adres zamawiajatcego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Sobieskiego 3

1 .5.2.1 Mieiscowo66 : StuPsk

1.5.3.) Kod PocztowY: 76-200

1 .5.4.) Wojew6dztwo : Pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NIJTS 3: P1636 - Slupski

1 . 5.9') Ad res poczty elektron i c znej: zamowi en ia. publ iczne@pgm. sl u psk. pl

1.5.10.) Adres stronlr internetowei zamawiajqcego: www'ekonomik'slupsk'pl

1.6.) Rodzaj zamawi;aiqcego: zamawiaiqcy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna

nieposiadajqca osobowoSci prawnej

1.7.) Przedmiot dziallalno6ci zamawiajEcego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, kt6remu zamawiai4cy powierzyl przeprowadzenie postqpowania'

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podnniotu prowadz4cego postqpowanie: Przedsiqbiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej SP. z o'o'

1 .1'l .2.1 Krajowy N u mer ldentyf i kac yiny 
" 

7 7 1285 1 55

Adres podmiotu prowadz4cego postqpowanie:

1.11.3.) Ulica: Tuwirna 4

1.1 1.4.1 Mieiscowo5;6: SluPsk

1.1 1.5.) Kod PocztowY: 76-200

1.1 1.6.) Woiew6dzt'wo: Pomorskie

1.11.7.1Kraj: Polskzt

1.11.8') Lokalizacja NUTS 3: P1636 - Slupski
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1.11.11.) Adres poczty erektroniczne!:zamowienia.pubriczne@pgm.srupsk.pr

1 .1 1 .1 2.1 Ad res strony i nternetowej : www. pg m. sl u psk. pl

2. 1.) Ogloszenie dotyczy:

Zamowienia publicznego

2.2.) ogtoszenie dotyczy usrug spolecznych i innych szczegolnych uslug: Nie
2.3.) Nazwa zam6wienia albo umowy ramowej:

Dokonczenie prac remontowych w pomieszczeniach w budynku Zespolu Szk6l Ekonomicznychw Slupsku pzy ul. Sobieskiego 3

2'4'l ldentyfikator postqpowania: ocds -148610-a73ea066-gddb-11eb-g1 1f-gadil;fl4c2a25
2.5.) Numer ogtoszen ia: 2021 lBZp 00035233/01

2.6.) Wersja ogloszenia: 01

2.7.) Data ogloszenia : 2021 _04_19 1 1 : 1 5

2.8.1zamowienie arbo umowa ramowa zostary ujgte w pranie postqpowan: Nir-,

2'11') o udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig wylqcznie wykonawcy, o ktorych mowa w art.94 ustawy: Nie

2'14'l czy zam6wienie arbo umowa 11.19*" dotyczy projektu rub programuwsp6tfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejs-ki"i Ni;
2.16.) Tryb udzietenia zam6wienia wrazzpodstawq prawnE

Zamowienie udzierane jest w trybie podstawowym na podstawie : art.27s pkt l ustawy

3'1') Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania
h ttp ://p I atfor, 

"=, 
k, po*r. p f lpV[gir_s t u psk

3'2') zamawiaiqcy zastrzega dostqp do dokumentow zamowienia: Nie
3'4') wykonawcy zo.bowiqzani sq do skladania ofert, wnioskow o dopuszczenie do udzialu wpostgpowaniu, oswiadczen orrrinny"h dokument6w wytqc znie przyu2yciu srodkowkomunikacji etektronicznel : Tak

3'5') lnformacje o Srodkach komunikacji elektronic.n"r,l,=r.uiyciu kt6rych zamawiajqcy bqdziekomunikowal sig z wykonawcami - aares strony int"inlto*";,
h ttp : //p I a tfo rm aza k u powa. p l/p n/p g m_si u ps f
3'6') wymagania techniczne i organizacyjne dotyczqce korespondencji etektronicznej:Komunikacja w postqpowaniu o ,o-ri"ienie zamowieri;l; konkursie, w tym skradanie ofert, wnioskowo dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub r,onr,roi",'wymiana informacji oraz przekazywaniedokument6w rub oswiadczen 'rigi[f 

."*awiajqcym , *ykon"* cq, z uwzgrqdnieniem wyjqtkowokreslonych w ustawie-::,tjs@;..1i pov uzyciu srooi6w komunikacji etettronic znej. przezsrodkikomunikacji elektronicznei rozumie siq siooli ko;;nik;J;i!"n.n icznej zdefiHiowane w ustawie z dnia18 lipca 2002 r' o swiadczeniu ustujolrogE etektro ni"riiro. u. z2o1d,.. p;;. e3 i.730).Komunikacjaustna dopuszczalnajest tylko w oO,iiesienii Oo infoimaq-,]*,0r" nie sq istotne, w szczeg6tnoSci nie

NIA I KOMUNTKACJA
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dotyczq ogloszenia o zamowieniu lub dokument6w zam6wie nia oraz ofert, o ile jej tres6 jest

udokumentowana.lry69.lUskroceniaczasuudzieleniaodpowiedzinapytaniapreferujesiq,aby
komunikacja miqdzy zarnawiajqcym a wykonawcami,-w tym wszelkie oSwiadczenia' wnioski'

zawiadomie nia orazinfgrmacje, przekaiywane sE w formie erektronicznei za posrednictwem Platformy

i formularza ,,WySlij wiaclomo6c do zamawia.lqcego". Za dalg przekazania (wplywu) oSwiadczefi'

wnioskow, zawiadomi efr orazinformacji prryl*rp siq datq ich przesla nia za posrednictwem Platformy

popvezklikniqcie przycisku ,,WySlijwiaObmoSe do zjmawiajqcego" po kt6rych pojawi siq komunikat'

ze wiadomosc zostala vuyslana do zamawiajqcego. Zamawiaiqcy bqdzie przekazywal wykonawcom

informacje w formie elekironicz nejza posreinictwem Platformy. lnformacje dotyczqce odpowiedzi na

pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu skladania i otwarcia oferlZamawiajqcy bqdzie

zamieszczal na platfornrie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, kt6rej zgodnie z obowiqzuj4cymi

przepisami adresatem jest konkretny wykonawta, bedle pzekazywana w formie elektroniczneiza

poSrednictwem Platfornry do konkretneio wykonawCy.Zamawiaj4cy nie ponosi odpowiedzialno6ci za

zlo2enieoferty w sposob niezgodny z l;strulcjq korzystania z Platformy ' Zamawiaiqcy informuie' 2e

instrukcje korzystania z Platfoimy dotyczEce w szczeg6lno6ci logowania, skladania wnioskow o

*y;rSni"ni" treSci SWZ, skladania ofert oiaz innych czynno6ci podejmowanych w niniejszym

postqpowaniu przy u2y,3ig platformy ,rriouja sii w za[tadce ,,lnstrukcje dta Wykonawcow" na stronie

internetowej pod adresrem: https://piatformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiajqcy wymaga sporzqdzenia i przedstawienia ofert przy u2yciu narzqdzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzqdzi' kt6re nie

sE o96lnie dostqPne: Nie

3.12.1 Oferta' katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Jqzyki, w jakich moga by6 sporzqdzane dokumenty skladane w postqpowaniu:

polski

3.15.)RoDo(obowiqzekinformaryjny):Zgodni?=?n^\lust.li2rozporzqdzeniaParlamentu
Europejskiego i Rady (uE) 2016/679 z oniarz r*i.tni, 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w

zwiqzkuzptzetwazrni".danychosobowychiwsprawieswobodnegoprzeptywutakichdanychoraz
uchyrenia dyrektywy gr5/46/WE intormuiem y, ze: r. administratorem pini/pana danych osobowych jest

Zespor szkot Ekonomicznych w srupsku, u'i.'sooiest<iego 3 76-200 srupsk w ktorej imieniu dziala

przedsiqbiorstwo Gospodarki Mieszkanio*"i sp. . o.o]* srupsku z siedziba przy ul. Tuwima 4, tel': 59

g42 52 22, adrese-ma il: sekretariat@pgm.siupsk.pl; 2.administrator wyznaczyl lnspektora Danych

osobowych, z rtorym mozna siq xontat<iowac'podadresem e-mair: sekretariat@pgm'slupsk'pl

3.Pani/Pana dane osobowe przelwarzane bqdqna podstawie art' 6 ust' 1 lit' c RODO w celu

zwiqzanymz przedmiotowym postqpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w

trybie przetargu nieognaniczonego. 4. odbiorcami Pani/Pana danych :t:b:Yy:h 
bqdq osoby lub

podmioty, ktorym ,JJ,rigpniona-zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art' 74 ustawy Pzp'

S. pani/pana dane os,bowe UqOqprzecno*y*rn", zgodnie )aft'78 ust' 1 Pzp p^ez okres 4 lat od

dnia zakonczenia postqpowania o udzierenie zam6wienia, a iei.eri czas tnrvania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuje 
"rty "r., 

trwania umowy; 6'obowiqzek podania pfzez

paniq.ipana danyctr osobowych'u"rposr"lnio Pani/Pana dotyczqcych jest wymogiem ustawowym

okreStonym w przepisanych ustaw v p=i,)i,i"iyl z udzialem w postqpowaniu o udzielenie

zamowienia publicznergo. 7.w ooniesieliu oo banypana danych osobowych decyzje nie bqdq

podejmowanu * ,po.6b zaulomalyzo*uny, stosownie Oo ari' 22 RODO' 8'posiada Pani/Pan: - na

podstawie art. 15 RODO prawo oostqpu Jt danych osobowych pani/pana dotyczqcych (w przypadku'

gdy skorzystanie z tego prawa *yrrg"roby po itronie ao.ministratora niewspormiernie duzego wysilku

moze zostac pani/pan zobowiqzar" oo *ri, zaniadodatkowych informacji majqcych na celu

sprecyzow anie zqdi,,u, *'=t'"gornoitipod*i l:.iY,l'b'daty 
postqpowania o udzielenie

zamowienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego

postqpowania o uolitillnie zamowienial;- na'poditawie art' 16 RODO prawo do sprostowanra

pani/pana danych osobowych lstorzysianie z prawa do sprostowania nie mo2e skutkowac zmianq

wyniku postQpowania o udiielenie zamowienia publicznego ani zmian4 postanowien umowy w

zakresieniezgodnvmzustawqtlld{1;y':lt:f :I::fl fl [::,1'i:"#:tif#.il"n"::ffi:i:-:ff::::"k;ffi'ln i'r Hobo p,,wo Zqdania od administratora osraniczenia

2021-04-'19 giuletyn Zamdwiei Publienych
' 
dL 275 pn 1 uttary - Roboty bodoxlam



Ogloazenie nr202tl8zp OOO3S233/Ol z dnia 2021-04-19

przetwazania danych osobowych z zastrze2eniem okresu tnrvania postgpowania o udzieleniezamowienia publicznego lub konkursu oraz pzypadkow, o kt6rych ,o*" w art. 1g ust. 2 RoDo (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej tub w cetu ochrony praw innej osoby fizycznejlub prawnej ,lub z uwagi na wazne wzglqdy interesu prnli.rn"go Unii Europejskiej tub paristwaczlonkowskiego);- prawo do wniesienii skargido Prezesa yrzqou ochronf orry.n osobowych, gdyuzna PanilPan,2e przetwazanie danych os6bowych pani/panl ootyczqcfch nrrr.., przepisy RoDo;9'nie przystuguje Pani/Panu: - w zwiqiku z arl. 17 ust. 3 lit. b, d.lub o nobo prawo do usuniqcia danychosobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RoDo; - napodstawie art' 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyzpodstawqprawnE przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo; 10. przyslugujePani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RoDo przetwarzaniePani/Pana danych osobowych prie, administratorr. orgr"nlm wlasJiwym dla prz.edmiotowej skargijesturzqd ochrony Danych osobowych, ul. stawk i 2, oo_193 warszawa.

SEKcJA 
'V 

- PRzEEJvItoT

4'1'1') Przed wszczgciem postgpowania przeprowadzono konsuttacje rynkowe: Nie
4.1 .2.1 Numer referencyj ny : 1 I RBI 2021

4.1.3.1 Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

:J#,'"ili:':f;lJ*i::"*;:'u*ienia w czssciach, z kt6rych kaida stanowi przedmior

4.1.5.) WartoSd zam6wienia: j713g2,11 pLN

4.1.8.'tMo2liwe jest skladanie ofert czqsciowych: Nie

ilJj*,:?f:H?1:1",|}fi,,:oria 
aspekty sporeczne, srodowiskowe rub etykiery w opisie

4-2.lnformacje szczegolowe odnoszqce sig do przedmiotu zam6wienia:
4.2.2.1 Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiot zam6wienia obejmuie: wykonanie robot budowlanych, ktore obejmujq wszystkieczynnosci majqce na celu popiawq stanu techni.rnlgt pomieszczei szkolnych orazdostosowania do potzeb szkoly ' bpis przedmiotu z-a'm6wien i".r*i";;,qzarqczniki stanowiqcedo swZ:'1' Szczeg6lowy opis irzedmiot, ,rro*i"ni, (zalqcznik nr 7),2.przedmiar robot
ff LT::,I,1:1fffl?y,.3'ff *1,'#[ffi"1i:f.i--::]1li"*lhintaciq,ooo*i!=u;qcymi
4'2'6') Gl6wny kod cPV: 45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkol srednich
4.2.7.1 Dodatkowy kod CpV:

45000000-7 - Roboty budowtane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-Z - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zam6wienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10-l okres rearizaciizam6wienia arbo umowy ramowej: do 2021_0g-13
4'2'1 1'l zamawiaiqcy przewid uje wzn owien ia : N ie

2021-04-19 Biutetyn ZamdwieA pubtianych
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Ogloszenie nr 2021/BZP 00035233/01 z dnia 202144-19

4.2.13.lZamawiajqcy przewiduie udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam6wief na

podobne uslugi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria ocenY ofert

4.3.2.1Spos6b okreslania wagi kryteri6w oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium I

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga:60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzai kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga:40

4.3.10.) Zamawiajqcy okre6la aspekty spoleczne, Srodowiskowe lub innowacyjne,2qda etykiet

lub stosuje ractrunei koszt6w cyftu lylia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

5. 1 .) ZamawiajEcy przewiduie fakuttatywne podstawy wykluczen ia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 Pkt 5

Art. 109 ust. 1 Pkt 7

Art. 109 ust. 1 Pkt 8

Art. 109 ust. 1 Pkt 10

5.3.) Warunki udzialu w postqpowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk6w udzialu w postqpowaniu'

zamawiajqcy ustala nastqpujqce warunki udiialu dotyczqce zdolnosci technicznej lub

zawodowej- warunek ,oit"ni" urn^iy )^spelnionyi ieZeti Wykonawca wykonal w okresie

ostatnich 5 rat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeri okres prowadzenia dzialalnoSci

jest kr6tszy - w tym okresie, jednq robotq budowlanqw zakresie robot remontowych

wykorlczeniowych o wartosci'.o n"jrni"izoo 000,0o2t brutto. zaiedna robote nalezy rozumiec

roboty wYkonane na jednYm budYnku,

5.5.) Zamawiaiqcy wymaga zlo2eniaoswiadczenia, o kt6rym mowa w artj/2' ust' 1 ustawy:Tak

5.6.)WykazpodmiotowychSrodk6wdowodowychnapotwierdzenieniepodleganiawykluczeniu:
W celu potwierdzenia briXu podstaw wyktuczeni,, Wyttontwca na wezwanie Zamawiajqcego

zobowiqzaHy jest do zlozenia o6wiadczlnia o aktualiiacii informacji zawartych w oSwiadczeniu w

zakresie wst<azanyir * pn, 10.1. SWZ zgodnie zzalqcznikiem Nr 7 swz.

5.7.) wykaz podmiotowych Srodk6w dowodowych na potwierdzenie spelniania warunk6w

udzialu w postqpowanai: w celu potwierozenia ipelnianla warunku dotyczqcego zdolnosci

srxc.llv - KWALIFIKACJA UTYKONA
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Ogloszenie nr 2021/BZP 0003523301 z dnia 202144-19

technicznej lub zawodowej, wykonawca na wezwanie zamawiajqcego zobow iqzanyjest do zlo2eniapodmiotowych srodk6w dowodowych: wykazu rob6t budowlany"n, *-ykonunyln ni" wczesniej niz wokresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a;ezel otres piowaozenia dzialalnoScijest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania ipodmiotow, na zecz kt6rych roboty te zostaly wykonanl, oraz zalqczenie, dowodow okreslajqcychczy te roboty budowlane zostaly wykonane nale2ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sEreferencje bqdz inne dokumenty sporzqdzon 
" 

pri".podmiot, na rzeczktorego roboty budowlane bytywykonywane, a je2eli z przyczyny niezale2nych od wyt onawcy nie jest w stanie r.rzyskac tychdokumentow - inne dokurnenty . wzor wykaiu stanowizal qczniknr 6 do swZ;
5'9') Zamawiajqcy przewiduje uzupelnienie przedmiotowych Srodk6w dowodowych: Nie

.5'lt'l wykaz innych wymaganych oswiadczeri lub dokumentow:
w przypadku przyiqtych przez wykonawcq do wyceny materialow lub urzqdzenr6wnowaznych,do oferty wykonawca dolqcza:1.-wykaz innych, iownowaznych rozw iqzan,sporzqdzony wedlugwzotu stanowiqcego zalqcznik Nr 10 do swZ;2. dokument y wykazujqce rownowaznosc tychrozwiqzan w stosunku do okreslonych w SWZ tj. atesiy, aprobaty, deklaracje zgodnosciprzepisami i normami oraz karty katalogowe proor."niow materialow rownowaznych,potwierdzajqcych, ze proponowane rozwiqzania w rownowaznym stopniu spelniajq wymaganiaokreSlone w dokumentacji budowlanej.

6-1-l zamawiaiqcy wymaga arbo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiajqcy przewiduje aukcjg elektronicznq: Nie

6.4.) Zamawiajqcy wymaga wadium: Tak

6.4. 1 ) lnformacje dotyczqce wadium:
wykonawca zobowiqzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: - 3 000,00zl (slownie: tzy ty.siqce.0,ol100 zlotych);wadium wnosi siq przed uplywem terminu skladaniaofert'wadium moze byc wnoszone w jednej lub kilku nastqpujqcych formach:- pieniqdzu; -gwarancjach bankowych;- gwaranclacn ubezpieczenio*ycn;_-porq".eniach udzielanych przezpodmioty' o ktorych mowa w art. 6b ust. s pt<iz ustawy z dniag listopada 2000 r. o utworzeniuPolskiej Agencji Rozwoiu Przedsiqbior..oi.il;; ;'; 2020 r.poz. 299).wadium w formiepieniqdza nale2y wniesc przeleweh na konto nr rachunku z gg 1140 211g 0000 21g0 2900 1005z adnotacjq,,wadium - dotyczy postgpowania : Dokonczenie prac remontowych wpomieszczeniach w budynku Zespod szk6l Ekonoric.nv"l w slupsku przy ut.sobieskiego3UwAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pi"nigzn"i zostanie przyjqtytermin uznaniarachunku Zamawiajqcego.

6' 5' ) ZamawiajEcy wyma ga zabezpieczenia naleiytego wykonan ia umowy: Tak

I ;r;I"[ffi ,r#Ltly::.ce 
s ktada n ia oferty przezwykonawc6w ws p6t n ie u b iesajEcych s iq o

wykonawcy wspolnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zamowienia zobligowani sq do ustanowieniaPelnomocnika do reprezentowania itn w niniejszym fortqpo*rniu iroo ieprezentowania ich wpostqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. w odniesieniu dowarunkow udzialu w postqpowaniu wykonawcy *il;i;L ubiegajqcy siq o udzietenie zamowienimoga polegac na zdotnosciach tych zwykonawcow, ktorzy wykonujq roboty budowlane, dorealizacii kt6rych te zdolnosci sq wymagane. wykonawc y zalqczaj,aoswnoczenie, z ktoregowyn i ka' ktore roboty.budowla n" *it onrlq por=.."gJrn i wvr,onawcy. wszystkie za pisyspecyfikacji warunkow zam6wien iz aotyc)'ac *tk;;;;cy stosuje siq odpowiednio dowykonawcow wspolnie ubiegajqcych siq o udziellnL zamowienii.lezetilterta wykonawcowwspolnie ubiegajqcych siq o-roiieterie zamowienia .ostanie wybran ,, z"-r*iajqcybqdzie2qdae przed zawarciem umowy w sprawie zamowiln-ia pubriczn"go, ,ro*y regurujqcej
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wspolpracQ tych w,ykonawcow.

6'7 ') Zamawiajqcy przewiduje uniewa2nienie postqpowania, je6li srodki publiczne, kt6rezamierzal przeznaczy6 na sfinansowanie calosci tuu czgsci iamowienia nie zostaty przyznanei
Tak

7.1.1 Zamawiajqcy przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7 .3.1 Zamawiajqcy przewid uje zm iany umowy : Ta k

7.4.) Rodzaj izakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawia)qcy przewiduje mozliwoSc wprowadzenia . ian do treSci zawartejumowy wnastqpujqcym zakresie: 1. terminu realizacji umowy na skutek:a) przedlu 2ajqcych siq procedur
zw.iqzanych zwykorzystaniem ptzez Wykohawcowsrodkow ocl-rrony prawnej w zamowieniachpublicznych lub innych procedur zamowien publicznych,b) realizailirobot dodatkowych lubzamiennych, podyktowanych m.in. zwiqkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot,
zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajqcego, uzyskanie m zalo2onego efektu uzytkowego,
koniecznoSciq wykonania robot zwiEzanycn i iir<wioacjq szkod powstalych w wyniku zdarzenia
losowego,c) opoznienia w przekazaniu placu budowy zwiny Zamawiajqcego,d) zawieszenia
robot przezZamawiaiqcego nie zwiny Wykonawcy, na skuiek sytuacjiniemozliwych doprzewidzenia w chwili zawarcia umowy; - o ile okolicznoSci te powoOuyq koniecznosc zmiany
terminu i zmiany w tym zakresie beda dokonane, z uwzglqdnieniem o(resow niezbqdnych doprzesuniqcia terminu wykonania umowy,2. ceny, na skutek:a)zmiany obowi4zujqcej stawki
podatku od towarow i uslug VAT, jezeli zmiana ta bqdzie miala wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez WykonawcQ, przy uwzglqdnieniu kosztorysu ofertowego , przy czym cena
netto jest stala,b) uzasadniajqcego odstqpienia ZamawialAcego od realiz"acji czqsci-przedmiotu
zamowienia. Wowczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obnizeniu o wartoSc robot, od
realizaqi ktorych odstqpiono, ustalonq na podstawie kosztorysu o ktorym mowa w pkt.2O.4.
SWZ;c) wystqpienia robot zamiennych powodujqcych zmniejszenie/zwiqkszenie warto6ci
robot,3. sposobu spelnienia Swiadczenia w przypadku koniecznoSci reaiizaqi robot dodatkowych
lub zamiennych nie wykraczaiqcych poza zakres przedmiotu zam6wienia, podyktowanych m.in.
zwiqkszeniem bezpieczehstwa wykonywanych rob6t , zapobieZeniem powstania strat dla
Zamawiajqcego, uz'yskaniem zaloilonego efektu uzytkowego, koniecznoSciqwykonania robot
zwiqzanych likwidaciq szkod powstatych w wyniku zdarzeiia losowego - o ile okoliczno6ci te
powod ujq kon iecznoSc zm i a ny sposobu spetn ien ia Swiadczen ia:4. ziiany podwykonawcy
wskazanego w ofercie, bqd2 te2 rezygnacji z tego podwykonawcy , z zaslizezeniem pt<t. il .s.
SWZ.S. Ka2da zmiana umowy musi byc dokonana na pi6mie w formie aneksu pod rygorem
niewaznoSci oraz wymaga zgody drugiej strony.

7.5-l ZamawiajEcy uwzglqdnil aspekty spoleczne, Srodowiskowe, innowacyjne lub etykiety
zwiqzane z realizacjq zam6wienia: Nie

SEKCJA VII . PR.OJEKT

8.1.) Termin skladania ofert: 2021-05-05 09:1 5

8.2.) Miejsce skladania ofert: http://platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-OS 09:30

8.4.) Termin zwiqzania ofertq: do 2021-06-03
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