Ogłoszenie nr 2021/BZP 00222497/01 z dnia 2021-10-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym Obiektów
w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ
DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY W DZIELNICY TARGÓWEK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145972096
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Bankowy 3/5
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: osir@osirtargowek.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: osirtargowek.waw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych samorządowy zakład budżetowy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:

Kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym Obiektów
w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40c036a1-2748-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00222497/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-07 11:34
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000920/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kompleksowa usługa sprzątania obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20, 03-397 Warszawa
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

osirtargowek.waw.pl
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: 1. Postępowanie o udzielenie
zamówienia jest prowadzone z zachowaniem formy elektronicznej przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
UWAGA: Wyżej wymienione narzędzia służą tylko i wyłącznie do złożenia oferty wraz z wymaganymi
załącznikami.
2. 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 do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem miniPortal (uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta
wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej w
formacie danych: .pdf, .doc., .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
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
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3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
PZP. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają
charakter danych osobowych.
W świetle powyższego OSiR Targówek informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st.
Warszawy w Dzielnicy Targówek, Adres: ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa, NIP 524-27-48-934,
Regon 145972096, Telefon: ( 22) 884 85 00, reprezentowany przez Dyrektora.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres OSiR Targówek; e-mail:
ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o
udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań
mieści się w zakresie obowiązków ustawowych OSiR, jako zamawiającego w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby OSiR mógł prawidłowo wypełniać
nałożone na niego obowiązki.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy OSiR, w
tym osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, a także osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawą Pzp”
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania. Osobie fizycznej nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość
oceny ofert i zawarcia umowy.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Osobie fizycznej nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 06/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na rzecz Zamawiającego: Ośrodka Sportu i
Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 i 20 A, 03-397
Warszawa w zakresie bieżącego, kompleksowego utrzymania w należytej czystości i stanie
higieniczno – sanitarnym pomieszczeń przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia w
załączniku nr 1, 1 A, 1B, Krytej Pływalni „Polonez” oraz Pawilonu Sportowo Administracyjnego,
boiska zadaszonego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.
2) Wykaz pomieszczeń oraz minimalną ilość i częstotliwość sprzątania przedstawiono
w załącznikach nr 1, 1 A, 1 B do Opisu przedmiotu zamówienia.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany czasu funkcjonowania pływalni i tym samym
zmianę godzin pracy personelu.
2) Osoby wykonujące usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z
obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.
3) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu przez personel Wykonawcy.
4) Pracownicy Wykonawcy przebywać będą na obiekcie w jednolitych estetycznych strojach
dostosowanych do charakteru pracy oraz wyposażeni zostaną
w identyfikatory imienne.
5) Osoby wykonujące czynności sprzątania na płycie basenu, w każdym przypadku pod
nieobecność ratownika, obowiązuje bezwzględny nakaz pracy w kamizelkach ratunkowych.
Odpowiedzialność za ewentualne wypadki, jakim mogą ulec osoby nieprzestrzegające
niniejszego nakazu ponosi Wykonawca.
6) Wykonawca prowadził będzie książkę dyżurów, do której strony będą wpisywały wszelkie
uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Książkę dyżurów
Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raz w miesiącu w celu potwierdzenia
wykonanych usług.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w
zakresie przedmiotu zamówienia. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w
książce dyżurów wpisywać uwagi dotyczące, nienależytego wykonania lub rażących zaniedbań
w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
8) Zamawiający zapewnieni Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej i wody w sposób
umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem zamówienia
oraz na czas wykonywania tych prac odpowiedniego pomieszczenia na szatnię dla
pracowników, składowanie materiałów, narzędzi i urządzeń.
9) Mycie, dezynfekcja i czyszczenie obiektu odbywać się będzie przy użyciu własnych
specjalistycznych środków chemicznych Wykonawcy dostosowanych do rodzaju pomieszczenia.
Środki myjąco-dezynfekcyjne używane przez Wykonawcę do mycia i dezynfekcji muszą
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posiadać wymagane, karty charakterystyk i pozwolenia Ministra Zdrowia (w przypadku środków
dezynfekcyjnych do specjalnego stosowania w krytych pływalniach). Wykonawca zobowiązany
jest do przedkładania na bieżąco Zamawiającemu wszelkich atestów PZH środków chemicznych
stosowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz stosować środki czyszczące i
dezynfekcyjne dopuszczone przez Sanepid do stosowania w krytych pływalniach. W przypadku
małej skuteczności środków stosowanych przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie
prawo do żądania zmiany stosowanych środków.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien
90919200-4 - Usługi sprzątania biur
90920000-2 - Usługi w zakresie odkażania urządzeń
90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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: spełnia - nie spełnia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
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: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w
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art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań.
1.2 Uprawnień do prowadzenia w danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań.
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca wykaże:
1) wykonanie analogicznych usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, odpowiadających w pełni charakterowi i złożoności zamówienia oraz
składanej ofercie, w liczbie nie mniejszej niż 4 usługi – w tym obowiązkowo minimum co najmniej
na dwóch kompleksach basenowo - rekreacyjnych o powierzchni luster wody powyżej 500 m²,
wraz z pełnym zapleczem. Wartość usługi na kompleksach basenowych winna być nie mniejsza
niż 700 000,00 zł brutto, każda. Przedstawiony wykaz należy poświadczyć stosownymi
dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie (zał. Nr 6).
2) dysponowanie specjalistycznym sprzętem i urządzeniami technicznymi (zał. 5 i 5a do SWZ),
posiadającymi niezbędne certyfikaty, środki czystości posiadające karty charakterystyki oraz
świadectwa jakości PZH (do wglądu na żądanie Zamawiającego).
3) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – przewidzianymi do realizacji
umowy. Wykonawca powinien posiadać fachową i odpowiednio przeszkoloną kadrę techniczną,
w tym minimum 1 osobę przewidzianą jako przyszłego kierownika obiektu - przeszkoloną z
zakresu zasad eksploatacji basenów oraz wymagań sanitarnych i przeciw epidemiologicznych
obowiązujących na basenach, a także posiadać fachową i odpowiednio przeszkoloną kadrę
techniczną przewidzianą do realizacji prac wysokościowych.
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:
Wykonawca wykaże:
1) wykonanie analogicznych usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, odpowiadających w pełni charakterowi i złożoności zamówienia oraz składanej ofercie,
w liczbie nie mniejszej niż 4 usługi – w tym obowiązkowo minimum co najmniej na dwóch kompleksach
basenowo - rekreacyjnych o powierzchni luster wody powyżej 500 m², wraz z pełnym zapleczem.
Wartość usługi na kompleksach basenowych winna być nie mniejsza niż 700 000,00 zł brutto, każda.
Przedstawiony wykaz należy poświadczyć stosownymi dokumentami, że usługi te zostały wykonane
należycie (zał. Nr 6).
2) dysponowanie specjalistycznym sprzętem i urządzeniami technicznymi (zał. 5 i 5a do SWZ),
posiadającymi niezbędne certyfikaty, środki czystości posiadające karty charakterystyki oraz
świadectwa jakości PZH (do wglądu na żądanie Zamawiającego).
3) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – przewidzianymi do realizacji umowy.
Wykonawca powinien posiadać fachową i odpowiednio przeszkoloną kadrę techniczną, w tym
minimum 1 osobę przewidzianą jako przyszłego kierownika obiektu - przeszkoloną z zakresu zasad
eksploatacji basenów oraz wymagań sanitarnych i przeciw epidemiologicznych obowiązujących na
basenach, a także posiadać fachową i odpowiednio przeszkoloną kadrę techniczną przewidzianą do
realizacji prac wysokościowych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w
załączniku nr 3 do SWZ. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert (forma dokumentu – oryginał w
postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5000,00 (słownie: pięć tysięcy
00/100), które może być wniesione w jednej lub kilku następujących w formach:
1) w pieniądzu
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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 Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. z
2018 r. poz. 110)
2. Wykonawca składa wadium w wybranej przez siebie formie.
3. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank
Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku: 90 1030 1508 0000 0005 5105 3024 (kopię wpłaty
poświadczoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę uprawnioną do podpisania
oferty należy celem kompletności dokumentacji dołączyć do oferty
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w ust. 1 pkt.
2-4, Wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu (forma dokumentu – oryginał w postaci
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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:

Zamawiającemu przysługuje na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy prawo dokonania w
drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia zmian postanowień zawartej Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie
ograniczenia zakresu świadczenia przez Wykonawcę usług, zmiany sposobu spełniania
świadczenia przez Wykonawcę, rozwiązaniu lub zawieszeniu umowy przed upływem czasu na
jaki została zawarta, w szczególności, w przypadku zamknięcia obiektu wynikającego z
przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy bądź w wyniku
rozpoczęcia remontu obiektu, w którym realizowane będzie zamówienie. Nie stanowi to
odstąpienia od umowy i realizowane będzie w oparciu o uprawnienia Zamawiającego
wynikające z art. 455 ustawy Pzp.
2. W przypadku ograniczenia zakresu świadczonych przez Wykonawcę usług, zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu, co nie
będzie miało wpływu na wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie, o którym mowa w § 9
2021-10-07 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00222497/01 z dnia 2021-10-07

umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany wartości umowy zgodnie z art. 455 ust.2 ustawy Pzp. których
łączna wartość zmian w umowie jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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