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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
„Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze”
Dostawy
Ogłoszenie BZP nr 514332-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współﬁnansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych: Nie
Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) – nie dotyczy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Siedliszcze
ul. ul. Szpitalna 15 A
22-130 Siedliszcze,
woj. lubelskie,
tel. 82 56 92 284, faks 82 56 92 202
e-mail gmina@siedliszcze.pl
adres strony internetowej (URL): www.siedliszcze.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA - nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL): www.siedliszcze.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyﬁkacja istotnych warunków
zamówienia: www.siedliszcze.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania nie jest ograniczony.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Pisemnie.
Adres: Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową lub kurierską.
Komunikacja elektroniczna nie wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze”
Numer referencyjny: GT.271.3.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż kompaktowych słonecznych podgrzewaczy
ciepłej wody użytkowej. Instalacje w liczbie 160 kpl zostaną zamontowane na obiektach
prywatnych nieruchomości mieszkańców Gminy Siedliszcze. Projekt realizowany będzie na
obszarze województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego, Gminy Siedliszcze. Wykaz
nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja zawiera załącznik nr 1. Łącznie
projekt obejmuje 160 zestawy dla użytkowników prywatnych. Kompaktowe słoneczne
podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, zwane dalej Zestawem, usytuowane będą w znacznej
większości na dachach budynków mieszkalnych, elewacjach budynków mieszkalnych oraz
również jako wolnostojące na gruncie tj. posadowione na fundamencie. Sporadycznie
występują przypadki zlokalizowania na garażach i balkonach. Ponadto możliwy jest montaż
zestawów na budynkach gospodarczych i tarasach. Podczas projektowania następuje w
uzgodnieniu z właścicielem/ami nieruchomości ostateczny wybór optymalnej lokalizacji
zestawu. Wykonawca opracuje dokumentację: - Inwentaryzację nieruchomości dla oceny
optymalnego montażu zestawu na protokole z czytelnym podpisem właściciela; wzór
protokołu winien być zatwierdzony przez Zamawiającego, - Dokumentację powykonawczą z
naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie montażu, Instrukcje eksploatacji, obsługi urządzeń.
Dla założeń postępowania przetargowego przyjęto następującą ilość
poszczególnych zestawów:
200 litrów na budynku

36

200 litrów na dachu

29

200 litrów wolnostojące

49

150 litrów na budynku

20

150 litrów na dachu

6

150 litrów wolnostojące

20

razem

160

Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku: „Specyﬁkacja dostawy i montażu
kompaktowych, słonecznych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej”
II.5) Główny kod CPV: 09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
Dodatkowe kody CPV:
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
II.6) Zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia.
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
data zakończenia: 2018-06-29
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym
zakresie.
III.1.2) Sytuacja ﬁnansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym
zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który wykaże

się doświadczeniem, tj. wykonał w sposób należyty, zgodnie z prawem budowlanym i
prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej jedna praca
montażowa w zakresie instalacji sanitarnych, instalacji hydraulicznych, instalacji ciepłej wody
użytkowej o wartości co najmniej 50 tys. zł brutto.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 6 do SIWZ) – w
odniesieniu do warunków określonych w pkt. 6.1.3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,- zł (pięć tysięcy zł)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;
(wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: BS CHEŁM / ODDZIAŁ SIEDLISZCZE Nr rachunku: 13 8187 0004 2007 0150
0048 0017 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: GT.271.3.18 ” Zaleca się dołączenie do
oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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 2016 r. poz.359 t.j. ). Za skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego,
sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneﬁcjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie
innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub
poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy
od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.
Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium
przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą
również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach
określonych w ustawie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu: nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie
dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna – nie jest przewidziane jest przeprowadzenie aukcji
elektronicznej.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Lp. Nazwa kryterium
1
2
3

Cena (C)
Długość okresu gwarancji na
zamontowane materiały i urządzenia
(G)
Doświadczenie (D)

Znaczenie kryterium (w
%)
60
30
10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne – nie dotyczy
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem – nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego – nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego – nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna – nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Katalog zmian umowy w
zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu: wystąpienie siły wyższej,
to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo
dochowania należytej staranności. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna
w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 1) Zamawiający dopuszcza
zmianę lokalizacji dostawy i montażu instalacji solarnej (ych) w porównaniu z zestawieniem
budynków, na których mają być zamontowane instalacje solarne stanowiącym , w przypadku,
gdy beneﬁcjent (użytkownik) prywatny danej instalacji zrezygnuje z montażu instalacji
solarnej, a montaż tej instalacji będzie możliwy u innej osoby bez zmiany parametrów
instalacji, której dotyczyła rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z montażu instalacji
przez beneﬁcjentów (użytkowników) prywatnych, Zamawiający powiadomi wykonawcę przed
dniem, na który zaplanowano montaż instalacji na budynku użytkownika, który wyraził
rezygnację z montażu instalacji. 2) Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń
wchodzących w skład zestawu solarnego wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej
przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej
staranności zamawiającego. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi
okolicznościami: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje
przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w umowie; 2) siła wyższa
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową; 3) zmiana obowiązującej

stawki VAT; 4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 5)
zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 6) zmiana zasad płatności. Zamawiający
informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że Zamawiający nie jest objęty procedurą
odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę podatku VAT w ofercie i strony przyjmą w
umowie zasadę klasycznego rozliczenia podatku VAT - a wiążące stanowiska organów
skarbowych wskażą następnie na występowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT w
stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Strony dokonają zmiany umowy w
ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawiania faktur zgodnie z regułami
dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia VAT. 7) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed
zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację
podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania,
która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i
umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części
zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji
indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem
VAT). 8) zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji,
powodującej zmianę stawki podatku VAT Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 PZP
dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w
trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany: a) stawki podatku VAT, b) minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych
kosztów. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej,
na zasadach określonych w warunkach umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiany danych teleadresowych, - zmiana danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego); - zmiana harmonogramu rzeczowo – ﬁnansowego uwzględniająca postęp w
realizacji prac przez Wykonawcę. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w
oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i
uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może
nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności
takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się
strony niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym – nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
data: 2018-02-20 godzina: 10:00,

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 od ostatecznego terminu składania ofert
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sﬁnansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sﬁnansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sﬁnansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane: Nie

PLIKI DO POBRANIA
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia kliknij tutaj
Specyfikacja Techniczna kliknij tutaj

