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Ogloszenie ff 5 I 0 I 64-N-2020 z dnia 2020 -02-06 r,

Zesp6l opieki Zdrowotnej: uslugi transportu wewn4trz szpitalnego odpad6w oraz sprz4tania i

utrzymania terenu wok6l obiekttiw Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia : Zamieszczanie obowi?zkowe

Ogloszenie dotycry: Zam6wienia publicznego

Zamriwienie dotyczy projektu lub programu wsprilfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno5d, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4

realizowal5r zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodow4 integracjg os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podaC minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalezqcych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niL 30%, os6b zatrudnionych

ptzez zaklady pracy ckonionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: CY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktriremu zamawiajqcy powierzyVpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kttiremu zamawiajqcy powierryUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

I z 15 2020-02-06, t5.29



hnps :/fo zp.uzp. gov.pUZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaiqcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienid zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postqpowanie oraz

poda6 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakl6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych pafstw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wief

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotr:rej, kajowy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo

Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723111.

Adres strony intemetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym moZna uzyska6 dostqp do narzgdzi i urz4dzei lub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

L 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg oke6lii):

Samodzielny Publicmy Zakald Opieki zdrowotnej

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ieieti dotyczy);

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakesie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadajq pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez

kazdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rze cz pozo staly ch zamawiaj 4cych) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyska6
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Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uryskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskriw o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystania z narzgdzi i urzqdzer[ lub formatr5w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie
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pod adresem (URL)

Nie
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Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do lych naruEdzi mo2na uzyska6 pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Uslugi transportu

wewn4trzszpitalnego odpad6w oraz sprzqtania i utrzymania terenu wok6i obiekt6w Zespolu

Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Numer referencyiny l ZOZ.Y.010 /DZP I 05 120

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o moiliwo3ci skladania ofert czg6ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w

odniesieniu do:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na kt6re mo2e zostad udzielone zam6wienie jednemu

*ykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub

robdt budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest jwiadczenie uslug transportu wewnqtrzszpitalnego
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odpad6w, kompleksowe sprz4tanie terenu i pielggnowanie teren6w zielonych wok6l obiekt6w

Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. W celu prawidlowej realizacji pelnego zakresu

zam6wienia Wykonawca zapewni odpowiedniq ilo56 personelu, sprzgtu i drodk6w. 2.2.

Szczeg6lowe obowi4zki Wykonawcy: Utrzymywanie czystoSci, ladu i esteq,ki wok6l obiekt6w

szpitala (ulic wewngtrznych, plac6w, teren6w zielonych, l4dowiska helikopter6w), usuwanie

Sniegu i lodu, usuwanie odpad6w pochodz4cych z ocryszczania ulic wewngtrznych, plac6w i

teren6w zielonych oraz nadmiaru dniegu i lodu. Na utrzymanie teren6w zewngtrznych skladajq

sig: - caloroczne biezqce utrzymanie w czystoSci i bezpiecmego korzystania nawierzchni i

otoczenia: chodnik6q parking6w, dr6g dojazdowych i wewngtrznych, l4dowiska i schod6w na

zewn4trz budynku szpitala (od6nieianie, zamiatanie, sprz4tanie, odchwaszczanie, utrzymanie

czystoSci koszy, usuwanie odpad6w pochodz4cych za sprz4tania) - sezonowa pielggnacja teren6w

zielonych, tj. trawnik6w, klomb6w kwiatowych, nasadzei (kzew6w i drzew) poprzez nawozenie,

odchwaszczanie, przycinanie, sadzenie, spulchnianie, sianie i koszenie trawy wg. potrzeb,

grabienie i usuwanie pozostaloSci ro6linnych - utrzymywanie ciqg6w komunikacyjnych,

chodnik6w, l4dowiska helikopter6w vnaz z dojazdem w okresie zimowym, w szczeg6lnoSci

poprzez usuwanie Sniegu i lodu, posypywanie piaskiem i Srodkami chemicznymi, a w przypadku

duzej ilo6ci zalegaj4cego Sniegu, utrudniaj4cego w nadmiemy spos6b komunikacjg, poprzez jego

usunigcie i wyw6z z terenu nieruchomoSci na wlasny koszt i wlasnym staraniem wykonawcy.

Czynnodci w ramach odgamiania Sniegu i lodu oraz posypywania gololedzi piaskiem i Srodkami

chemicznymi, b9d4 wykonywane w wielokrotnoSci wymuszonej przez warunki pogodowe. W

czasie opad6w wykonawca zapewni taki stopieri ,,czystoSci" dr6g komunikacyjnych, kt6ry

umo2liwia normalne i bezpiecme korzystanie z nich. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny

koszt zabezpieczy niezbgdn4 iloSi piasku i Srodk6w chemicanych, niezbgdnych do posypywania

nawierzchni i likwidacji gololedzi. Piasek bgdzie przechowywany w estetycznych pojemnikach z

tworzyw sztucznych, oznakowanych napisem ,,piasek do akcji zimowej", dostarczonych przez

wykonawcg przed sezonem zimowym i ustawionych w miejscach ustalonych z zamawiaj4cym.

Po zakoriczeniu sezonu zimowego uykonawca we wlasnym zakresie usunie pojemnik i pozostaly

piasek.

II.5) Gl6wny kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
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90610000-6

90620000-6

905 I 1400-6

77300000-3

II.6) Calkowita wartoS6 zam6wienia (eieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szqcunkowa calkowita

mal<symalna wartoit w calym ol<resie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupdw)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 usta*y Pzp: Nie

OkeSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakesu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art.6'1 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w ktrirym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala z wart^

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: 24 lub dniachl.

lub

data rozpoczgciaz lub zakoirczenia'i

IL9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNY

EKONOMICZNYM FINANSowYM I TECHNICZNYM)

III.I) WARUNKT UDZI ALU W POSTqPOWANTU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziararnosci

zawodowej, o ile *ynika to z odrgbnych przepisriw
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Oke6lenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okeSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowt lub ekonomiczna

Okeilenie warunk6w: Zamawiajqcy nie oke6lil warunku w tym zakesie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

OkeSlenie warunk6w: Zamawiajqcy nie oke6lil warunku w tym zakresie.

Zamawialqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czyfftosci przy realizacji

zam6wienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) P0DSTAWY WYKLUCZENTA

III.2,l) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zunawiajqcy przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia:

rrr.3) wYKAz OSWTADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteririw selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEI! LUB DOKUMENT6W, SKLADANYCH PP(ZEZ

WYKONAWCE W POST4POWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zat4cznik r 2

III,5) WYKAZ OSWIADCZEfi LUB DOKUMENToW SKI-ADANYCH PRZEZ

wyKoNAwcE w posT4powANru NA wEzwANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1

USTAWYPZP

rrr.s.l) w ZAKRESIE SPELNIANTA WARUNK6W UDZIALU W POSTIPOWANTU:

Zal4cmik nr 2a

rrr.s.2) w ZAKRESTE KRYTERToW SELEKCJI:

rrr.6) WYKAZ OSWTADCZEil{ LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PP(ZEZ

WYKONAWCq W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt III.3) - III.6)

Do oferty naleiry dol1czye nastgpuj4ce dokumenty: 1. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowainione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cznik nr 1 do specyfikacji. 2. Koncepcjg wykonania uslugi opracowany

przez Wykonawcg. 3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i

2a do SIWZ). 4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentujqca

wykonawcg w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia niejest wskazana j ako upowazniona do

jego reprezentacji we wladciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. 5.

OSwiadczenie RODO - zalacznik nr 4 do SIWZ.

N.1) OPrS

IV.1.1) Trab udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Zamawiaj4cy i4da wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje si9 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalo96w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

Zlohenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlo2eniem oferty

zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywanr liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

9z15
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Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicmego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej b9d4 zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamiczrego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w

formie katalog6w elektronicmych:

Przewiduje sig pobranie ze zlo2orych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy, ktt6rych warto5ci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu

przedmiotu zam6wienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicmej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicmej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci postqpief):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zah i specyfikacji
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technicznych w zakesie pol4czei:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Koncepcja wykonania uslugi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art,24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3,l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszq spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie olert wstgpnych

bez przeprowadzenia negocjacj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

llz15
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokodci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zanawiaj4cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zai:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat paftnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom popruez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techni czne wz4dzeh informatycznych:

spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okredlenie minimalnych wysokosci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpief, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w licyacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin olwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacj i elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do treSci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANAUMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowierfl zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazai zakes, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci

.Zmiany umowy s4 dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo

Zam6wief Publicznych. 2. Zamawiaj4cy dopuszcza zmiany wysokodci wynagrodzenia naleimego

Wykonawcy , w przypadku zmiany: a) zmiany stawki podatku od towar6w uslug , b) wysokoSci

minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko6ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepis6w ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracg; c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

wysoko6ci stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne d) zmiany zasad gromadzenia i

wysokoSci wplat do pracowniczych plan6w kapitalowych, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 4

pu2dziemika2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. - je2eli zmiany te bgdq mialy'*ptyw

na koszty wykonania zam6wienia przez Wykonawca 3. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia

obowi4zywai bgdzie od dnia wej6cia w Zycie zmian, o kt6rych mowa w ust. 1, z zastzezeniem

ust. 5. 4. W przypadku zmiany, o kt6rej mowa w ust. 2 lit. c) wartoSd netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni sig , a okeSlona wartoSi brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
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podstawie nowych przepis6w. 5. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o zmianQ zasad, o kt6rych

mowa w ust. 2 lit. d i e), poprzedzona bgdzie negocjacjami podjgtymi pomiQdzy stronami umowy.

Nie zawarcie porozumienia w nastgpstwie negocjacji, o kt6rych mowa w zd. 1, uprawnia

Zamawiaj4cego do rozwi4zania umowy z zachowaniem trzymiesigcznego okesu wypowiedzenia.

6. Zamawial4cy po podpisaniu umowy bgdzie 2qdal od Wykonawcy kalkulacji kosa6w

osobowych zawartych w zlo2onej ofercie celem ustalenia ewentualnej zmiany wynagrodzenia

oke3lonej w ust. 2 pkt. d i e.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2020-03 -02, godzina: 1 0:00,

Sk6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebq udzielenia zam6wienia

(przelarg nieograniczony, przetarg ograniczony. negocjacje z ogloszeniem):

Wskazad powody

Jgzyk lubjgzyki, w jakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwi4zania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Pzewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6q kt6re mialy byt. przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czgsci

zam6wienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - TNFORMACJE pOTYCZACE OFERT CZ4SCIOWyCH
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IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy).
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