
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu monitorowania
i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa UOKiK za pomocą Inspekcji

Handlowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006212789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uokik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw konkurencji i konsumentów

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:

Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu monitorowania
i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa UOKiK za pomocą Inspekcji
Handlowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8eb5e712-a41b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044685/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30 13:07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007754/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa badania próbek LPG

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:platformazakupowa.pl/pn/uokik

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://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/452261

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu
środkówkomunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej:https//:platformazakupowa.pl/pn/uokik. Oferta składana elektronicznie musi zostać
podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wprocesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,
Wykonawcaskłada podpis bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

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): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE
(ogólnerozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
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zwanego dalejRODO), uprzejmie informujemy że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest PrezesUrzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa; 2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z
InspektoremOchrony Danych, kontakt pocztą elektroniczną na adres mail: iod@uokik.gov.pl; 3.
Pani/Pana daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu
prowadzeniaprzedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy, apodstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedurudzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; 4. odbiorcami
Pani/Pana danychosobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania woparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodniez art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy
PZP, związanym z udziałem wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danychwynikają z ustawy PZP; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:a. napodstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; b. napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych przyczym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować
zmianą wynikupostępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresieniezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników; c.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danychosobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo doograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwaczłonkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
OchronyDanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczącychnarusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu:a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODOprawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowaw art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BBA-2.262.9.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
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4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu monitorowania
i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2021, poz. 133 - Rejon północ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73111000-3 - Laboratoryjne usługi badawcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt
1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, w zakresie usług przedmiotowo podobnych jak te
określone w SWZ, w szczególności określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ. Zamówienia
„uzupełniające” nie mogą przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 97,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zbadanych próbek

4.3.6.) Waga: 3,00

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

Część 2
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu monitorowania
i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2021, poz. 133 - Rejon
południe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73111000-3 - Laboratoryjne usługi badawcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt
1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, w zakresie usług przedmiotowo podobnych jak te
określone w SWZ, w szczególności określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ. Zamówienia
„uzupełniające” nie mogą przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 97,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zbadanych próbek

4.3.6.) Waga: 3,00

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

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu monitorowania
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i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2021, poz. 133 - Rejon
centrum. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73111000-3 - Laboratoryjne usługi badawcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt
1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, w zakresie usług przedmiotowo podobnych jak te
określone w SWZ, w szczególności określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ. Zamówienia
„uzupełniające” nie mogą przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 97

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zbadanych próbek

4.3.6.) Waga: 3

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: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
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z odrębnych przepisówZamawiający wymaga posiadania akredytowanego laboratorium,
niezależnego od przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw, które uzyskało akredytację na
zasadach określonych w przepisach o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, do
wykonywania badań jakości paliwa (art. 2 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw);

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:
oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: aktualny certyfikat akredytacji Laboratorium (Wykonawcy) wraz z zakresem
akredytacji wskazujący, iż Wykonawca jest akredytowanym laboratorium, które uzyskało akredytację
na zasadach określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, do wykonywania badań jakości
paliwa;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik Nr 5 do SWZ - odrębnie
dla każdej z części zamówienia;2. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania w
zakresie określonym w pkt 1 lit. B Części II SWZ (Załącznik Nr 2 do SWZ);3. oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 2 lit. A Części II SWZ
(Załącznik Nr 3 do SWZ);4. Zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w części II lit. D
SWZ (jeżeli dotyczy);5. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa
potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia
oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.6.
Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu
ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.

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:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3 lit. F części II SWZ, składa każdy z
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Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

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

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:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonany zostanie wybór, w trybie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie:1)
zmian pozwalających na dostosowanie postanowień umownych do aktualnych na dzień zlecenia
badania próbek gazu LPG aktów prawnych;2) zmian w zakresie podzlecania przez Wykonawcę
badań poszczególnych parametrów określonych przez Wykonawcę w ofercie; zlecenie badań
parametru, który zgodnie z ofertą Wykonawca miał wykonywać we własnym zakresie może
nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy, takich jak awaria urządzeń, zmiana zakresu akredytacji, a jednocześnie
zachowane będą zapisy § 2 ust. 8 oraz § 3 ust. 3 pkt 1 i 2 umowy oraz cena badania nie ulegnie
zwiększeniu;3) zmian w zakresie wyboru Podwykonawcy, na wykonywanie badań
poszczególnych parametrów określonych przez Wykonawcę w ofercie, przy czym zmiana ta
może nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy oraz cena badania nie ulegnie zwiększeniu;4) zmian w zakresie terminu
obowiązywania umowy określonego § 9 ust 1, w przypadku jeśli w tym terminie nie zostanie
wykorzystane maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 umowy;5) stawki
podatku VAT, zgodnie w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem
zmiany w całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy. Zmiana dokonana zostanie w przypadku
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie rozliczeń podatkowych i
obowiązujących stawek podatku VAT mających związek z niniejszym przedmiotem
zamówienia.2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do
wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda ze stron może się
zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.3. Zmiany będą
dokonywane na piśmie w postaci aneksu do zawartej umowy po uprzednim wyrażeniu zgody na
zmianę przez obie strony.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uokik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-10
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