
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Utrzymanie czystości terenów placówek Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu w
2022 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W OŚWIĘCIMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357138472

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Garbarska 1

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 844 42 95, 33 843 00 06, 33 843 00 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zla@e-post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlaoswiecim.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:

Utrzymanie czystości terenów placówek Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu w
2022 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b1ea108-4d2c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00283151/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-25 08:37
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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 00024319/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa utrzymania czystości terenów przychodni ZLA Oświęcim w 2022 r.

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://miniportal.uzp.gov.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: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu dostępnego
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal albo poczty elektronicznej:  zla@e-post.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
4. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty
elektroniczne składane są jako załączniki.
5. W zakresie określonym w pkt 4 dopuszcza się komunikację pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, adres e-mail Zamawiającego: zla@e-post.pl.

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:
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polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1‑2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w
Oświęcimiu, adres: ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w
Oświęcimiu jest: Bożena Tyran, e-mail: zla@e-post.pl, tel.: 338444295;
3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) 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;
6) obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych bezpośrednio Pani /Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani /Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani /Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących,
z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani /Pana danych osobowych;
z zastrzeżeniem, że skorzystanie z wyżej wymienionego prawa nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; z zastrzeżeniem,
że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‑193
Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani /Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO 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
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4.1.2.) Numer referencyjny: ADM-27-03/21

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

1. Przedmiotem zamówienia, do wykonania którego zobowiązany będzie Wykonawca wybrany
w niniejszym postępowaniu, jest świadczenie usługi utrzymania czystości terenów placówek
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu w 2022 roku, na warunkach i zasadach
określonych przez Zamawiającego w SWZ.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących placówkach Zamawiającego:
a) Przychodnia Rejonowa nr 1, ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim,
b) Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim,
c) Przychodnia Rejonowa nr 3, ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim,
d) Przychodnia Rejonowa nr 4, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim,
3. Łączna powierzchnia do utrzymania czystości - ok. 5180 m2 (bez obmiaru terenów
zewnętrznych). Powierzchnia terenów zewnętrznych dla poszczególnych lokalizacji: PR nr 1 –
3250,40 m2; PR – nr 2- 813,77 m2; PR nr 3 – 1670,00 m2; PR nr 4 - 2385,30 m2.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowego zmniejszania ilości powierzchni objętych
usługą w przypadku remontów lub z innych przyczyn powodujących wyłączenie danej
powierzchni z czasowego użytkowania. Zamawiający może również wyłączyć część powierzchni
wewnątrz budynków bez podania przyczyn. O zamiarze wyłączenia części powierzchni
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. W przypadku uzasadnionego zwiększenia
zakresu prac przewidzianych w niniejszym zamówieniu, którego nie można było przewidzieć w
momencie zawarcia umowy, wyjątkowo dopuszczalne jest zwiększenie powierzchni utrzymania
w czystości.
5. Zamawiający jako dni realizacji usługi przewiduje dni robocze tygodnia od poniedziałku do
piątku. Sprzątanie (za wyjątkiem terenów zewnętrznych) należy przeprowadzać w godzinach
pracy placówki (od 7:00 do 18:00) w sposób nie zakłócający ustalonego porządku pracy
w przychodniach. 
6. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) serwis zasadniczy obejmujący czynności związane ze sprzątaniem, czyszczeniem,
dezynfekcją oraz przywróceniem stanu sanitarnego i higienicznego obiektu w godzinach pracy
przychodni objętych usługą,
2) systematyczną dostawę środków czystości i materiałów niezbędnych dla należytego
wykonania przedmiotu zamówienia (środki dezynfekcyjne, środki czyszczące, mydło w płynie,
ręczniki papierowe, papier toaletowy, środki zapachowe do WC, worki na odpady oraz pojemniki
jednorazowe na odpady) w ilości i asortymencie odpowiednim do zakresu usługi,
3) udostępnienie sprzętu i narzędzi niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu
zamówienia oraz utrzymanie ich w prawidłowym stanie technicznym i funkcjonalnym, 
4) bieżący nadzór nad jakością wykonywanych usług,
5) czynności towarzyszące i pomocnicze, nieokreślone wprost w SWZ, konieczne dla należytego
wykonania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
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4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

90911200-8 - Usługi sprzątania 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

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

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: Termin płatności faktur

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

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie warunków
dotyczących zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali lub nadal wykonują przez
okres co najmniej 10 następujących po sobie miesięcy wykonali lub nadal wykonują przez okres
co najmniej 10 następujących po sobie miesięcy jedną usługę, której przedmiotem było lub jest
utrzymanie czystości w placówce medycznej o powierzchni łącznej min. 300 m2 obejmującej
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obszar ścisłej czystości medycznej charakteryzujący się koniecznością utrzymania wysokiego
standardu czystości fizycznej i bakteriologicznej w rozumieniu zapisu rozdz. III ust. 2 pkt 6 lit a
SWZ.

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:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia w postępowaniu, tj.:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
chyba, że dokument taki Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, tj.: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ‑
oświadczenie wykonawcy (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy) - z uwzględnieniem w tym wykazie usługi wykonanej lub
nadal wykonywanej przez okres co najmniej 10 następujących po sobie miesięcy, której przedmiotem
było lub jest utrzymanie czystości w placówce medycznej o powierzchni łącznej min. 300 m2
obejmującej obszar ścisłej czystości medycznej charakteryzujący się koniecznością utrzymania
wysokiego standardu czystości fizycznej i bakteriologicznej w rozumieniu zapisu rozdz. III ust. 2 pkt 6 lit
a SWZ.

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, występując w
postępowaniu w formie konsorcjum lub spółki cywilnej.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą
stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
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wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą
albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż
oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 7. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
8. Jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia wadium, dopuszcza się, aby wadium zostało
wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż
pieniądz, z treści dokumentu wadium musi wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę złożoną przez
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.

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:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności mające wpływ na
wykonania zamówienia. Okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą dotyczyć:
1) zmiany kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie umowy,
2) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
3) zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zastosowania rozwiązań
zamiennych, zastępczych lub równoważnych nie gorszych od przyjętych pierwotnie w ofercie,
4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z określonych usług,
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
postanowieniami SWZ Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność
o charakterze nadzwyczajnym, na którą wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu;
wystąpieniu której wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, wykonawca ani Zamawiający, działając
racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo
przypisana wykonawcy ani Zamawiającemu, a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
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zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach.
6) konieczności zrealizowania w ramach usługi objętej zamówieniem czynności nieobjętych
przedmiotem niniejszego zamówieniem a niezbędnych dla prawidłowego wykonania tego
zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji nieprzewidzianej przez
Zamawiającego,
7) niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie
usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
8) sytuacji, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
9) braku możliwości wykonywania usługi z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy i
przez niego niezawinionych, w tym m.in. niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
10) zmian aktualnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie
przedmiotu zamówienia lub płatność wynagrodzenia,
11) zmian przewidzianych zapisami niniejszej SWZ innych niż określone w niniejszym ustępie,
12) zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp.
13. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia winna odpowiadać kwotowo zmianie kosztów
wykonania zamówienia następującej na skutek wystąpienia okoliczności powodujących zmianę.
14. Ewentualna zmiana terminu wykonania zamówienia winna odpowiadać okresowi, w którym
występowały okoliczności uniemożliwiające realizowanie usługi.
15. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 12, dokonywane mogą być na wniosek Wykonawcy.
Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca winien dołączyć stosowne
uzasadnienie wnioskowanych zmian wraz z opisem okoliczności powodujących te zmiany oraz
przedstawić stosowne obliczenia odnoszące się do wnioskowanych zmian. Zamawiający może
zwolnić Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zmiana umowy
ma nastąpić na skutek okoliczności bezsprzecznych i oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia, a ich wpływ na zmianę umowy jest możliwy do wyliczenia na podstawie danych
posiadanych przez Zamawiającego.
16. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich wprowadzenie nastąpi na drodze
obustronnie zawartego aneksu do niniejszej 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:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-01
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