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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421013-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2017/S 204-421013

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań
60-770
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
Tel.:  +48 618694800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Faks:  +48 618694809
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkzl.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań
60-770
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
Tel.:  +48 618694800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Faks:  +48 618694809
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkzl.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań
60-770
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
Tel.:  +48 618694800
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E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Faks:  +48 618694809
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkzl.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań
60-770
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
Tel.:  +48 618694800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Faks:  +48 618694809
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkzl.poznan.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań
60-770
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
Tel.:  +48 618694800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Faks:  +48 618694809
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkzl.poznan.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zkzl.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie
nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 5 cz.
Numer referencyjny: DE.341-14/2017

II.1.2) Główny kod CPV
50000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej przez
co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług zapewniających stałe
utrzymanie budynków i terenów zewnętrznych oraz lokali znajdujących się w tych budynkach, zarządzanych
i administrowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Spółka z o.o. oraz lokali gminnych,
znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących we władaniu Zarządu Komunalnych
Zasobów Lokalowych Spółka z o.o. w podziale na 5 części: POK1, POK2, POK3, POK4, POK5. Szczegółowy
zakres konserwacji będących przedmiotem zamówienia został określony w załączniku nr 1 do Istotnych
Postanowień Umownych. Wykaz nieruchomości – aktualny na dzień ogłoszenia postępowania – w podziale na
części zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie
nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. POK1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50800000
45233221
45262500
45324000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na
terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. POK1.
Szczegółowy zakres konserwacji będących przedmiotem zamówienia został określony w załączniku nr 1 do
Istotnych Postanowień Umownych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że ilości i rodzaje wykonywanych
prac, w miarę potrzeb, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu,w trakcie trwania umowy, w przypadku
przejęcia przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp.z o.o. nowych nieruchomości w zarządzanie
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lub przekazania dotychczasowych nieruchomości innemu zarządcy; w przypadku konieczności zawarcia
umów z podmiotami trzecimi w wyniku nie wywiązania się Wykonawcy z przedmiotu zamówienia; Zmiany takie
nie wymagają zmiany umowy ani aneksu do umowy,Wykaz nieruchomości – aktualny na dzień ogłoszenia
postępowania – w podziale na części zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto– waga kryterium 75 pkt.
Kryterium nr 2 – Wskaźnik upustu – waga kryterium 20 pkt
Kryterium nr 3 – Liczba zatrudnionych przez Wykonawcę osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku
życia posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia – waga kryterium 5 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie
nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. POK2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50800000
45233221
45262500
45324000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na
terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. POK2.
Szczegółowy zakres konserwacji będących przedmiotem zamówienia został określony w załączniku nr 1 do
Istotnych Postanowień Umownych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że ilości i rodzaje wykonywanych
prac, w miarę potrzeb, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu,w trakcie trwania umowy, w przypadku
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przejęcia przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp.z o.o. nowych nieruchomości w zarządzanie
lub przekazania dotychczasowych nieruchomości innemu zarządcy; w przypadku konieczności zawarcia
umów z podmiotami trzecimi w wyniku nie wywiązania się Wykonawcy z przedmiotu zamówienia; Zmiany takie
nie wymagają zmiany umowy ani aneksu do umowy,Wykaz nieruchomości – aktualny na dzień ogłoszenia
postępowania – w podziale na części zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto– waga kryterium 75 pkt.
Kryterium nr 2 – Wskaźnik upustu – waga kryterium 20 pkt
Kryterium nr 3 – Liczba zatrudnionych przez Wykonawcę osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku
życia posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia – waga kryterium 5 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie
nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. POK3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50800000
45233221
45262500
45324000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na
terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. POK3.
Szczegółowy zakres konserwacji będących przedmiotem zamówienia został określony w załączniku nr 1 do
Istotnych Postanowień Umownych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że ilości i rodzaje wykonywanych
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prac, w miarę potrzeb, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu,w trakcie trwania umowy, w przypadku
przejęcia przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp.z o.o. nowych nieruchomości w zarządzanie
lub przekazania dotychczasowych nieruchomości innemu zarządcy; w przypadku konieczności zawarcia
umów z podmiotami trzecimi w wyniku nie wywiązania się Wykonawcy z przedmiotu zamówienia; Zmiany takie
nie wymagają zmiany umowy ani aneksu do umowy,Wykaz nieruchomości – aktualny na dzień ogłoszenia
postępowania – w podziale na części zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto– waga kryterium 75 pkt.
Kryterium nr 2 – Wskaźnik upustu – waga kryterium 20 pkt
Kryterium nr 3 – Liczba zatrudnionych przez Wykonawcę osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku
życia posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia – waga kryterium 5 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie
nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. POK4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50800000
45233221
45262500
45324000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na
terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. POK4.
Szczegółowy zakres konserwacji będących przedmiotem zamówienia został określony w załączniku nr 1 do
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Istotnych Postanowień Umownych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że ilości i rodzaje wykonywanych
prac, w miarę potrzeb, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu,w trakcie trwania umowy, w przypadku
przejęcia przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp.z o.o. nowych nieruchomości w zarządzanie
lub przekazania dotychczasowych nieruchomości innemu zarządcy; w przypadku konieczności zawarcia
umów z podmiotami trzecimi w wyniku nie wywiązania się Wykonawcy z przedmiotu zamówienia; Zmiany takie
nie wymagają zmiany umowy ani aneksu do umowy,Wykaz nieruchomości – aktualny na dzień ogłoszenia
postępowania – w podziale na części zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto– waga kryterium 75 pkt.
Kryterium nr 2 – Wskaźnik upustu – waga kryterium 20 pkt
Kryterium nr 3 – Liczba zatrudnionych przez Wykonawcę osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku
życia posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia – waga kryterium 5 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie
nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. POK5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50800000
45233221
45262500
45324000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na
terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. POK5.
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Szczegółowy zakres konserwacji będących przedmiotem zamówienia został określony w załączniku nr 1 do
Istotnych Postanowień Umownych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że ilości i rodzaje wykonywanych
prac, w miarę potrzeb, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu,w trakcie trwania umowy, w przypadku
przejęcia przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp.z o.o. nowych nieruchomości w zarządzanie
lub przekazania dotychczasowych nieruchomości innemu zarządcy; w przypadku konieczności zawarcia
umów z podmiotami trzecimi w wyniku nie wywiązania się Wykonawcy z przedmiotu zamówienia; Zmiany takie
nie wymagają zmiany umowy ani aneksu do umowy,Wykaz nieruchomości – aktualny na dzień ogłoszenia
postępowania – w podziale na części zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto– waga kryterium 75 pkt.
Kryterium nr 2 – Wskaźnik upustu – waga kryterium 20 pkt
Kryterium nr 3 – Liczba zatrudnionych przez Wykonawcę osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku
życia posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia – waga kryterium 5 pkt.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał, bądź wykonuje usługi tożsame z przedmiotem zamówienia, na łączną kwotę nie mniejszą niż
50.000,00 zł brutto, niezależnie na ile części zamówienia Wykonawca składa ofertę;
b) dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia – Wykonawca musi dysponować
co najmniej dwiema osobami z kwalifikacjami w pracach murarsko-tynkarsko-kamieniarskich i pracach
posadzkarskich.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający wymaga:
oferta na 2 części zamówienia – 2 osoby;
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oferta na 3 części zamówienia – 3 osoby;
oferta na 4 części zamówienia – 3 osoby;
oferta na 5 części zamówienia – 4 osoby.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/12/2017
Czas lokalny: 12:45

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/12/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie 1 000
PLN (słownie: tysiąc zł 00/100) na każdą część zamówienia,na którą składa ofertę.
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W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia kwoty wadium należy
zsumować.II.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,które zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zgodnie z art.36 b ust.2 Ustawy
PZP jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się,na zasadach określonych w art.22 a ust.1,w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu,lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.Jeżeli
powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca
na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,o którym mowa w art.25 a ust 1 lub oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający
stwierdzi,że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy do wykluczenia,Wykonawca zobowiązany jest
zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
należyte wykonanie zamówienia. Regulacje dotyczące podwykonawstwa w tym warunki bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcom określone zostały w §9 Istotnych Postanowień Umownych stanowiących
załącznik nr 7 do SIWZ. III.Na podstawie art.29 ust.3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,wszystkich osób wykonujących usługi
określone w pkt. 3 SIWZ objęte przedmiotem zamówienia,jeżeli wykonywanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks Pracy. Wykonawca lub
podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania
stosunku pracy z którymkolwiek pracownikiem przed zakończeniem umowy,Wykonawca zobowiązuje
się zatrudnić kolejną osobę również na podstawie umowy o pracę. IV. Zamawiający dopuszcza zmianę
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych poniżej warunkach: dopuszczalna jest zmiana
terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających wykonanie umowy w
terminie,nieleżących po stronie Wykonawcy,dopuszczalna jest zmiana podwykonawców,w przypadku
wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana
z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b)zmiana Wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c)wartość każdej
kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej w §12 ust. 2 umowy; w przypadku, kiedy
zmiana umowy jest konieczna i spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością,nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej w
§12 ust.2 umowy;w przypadku, kiedy Wykonawcę,któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić
nowy Wykonawca:a)w wyniku połączenia,podziału,przekształcenia,upadłości,restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorcy ile nowy Wykonawca spełnia warunki.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska



Dz.U./S S204
24/10/2017
421013-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 11 / 11

24/10/2017 S204
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 11

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp i w terminach określonych w art. 182 Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2017


