Ogłoszenie nr 2021/BZP 00151506/01 z dnia 2021-08-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2021 r. - 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 432686460
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Podwale 3A
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-117
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.7.) Numer telefonu: 814665000
1.5.8.) Numer faksu: 814665001
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@986.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.986.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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:

Dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2021 r. - 2 części
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e48e0f41-ff4a-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00151506/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-17 13:52
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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: W
niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz drogą elektroniczną,
przez którą należy rozumieć pocztę elektroniczną lub Elektroniczną Skrzynkę Podawczą poprzez
ePUAP.
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 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ww. formularzy wynosi 150
MB. 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).
Zamawiający przekaże link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane
postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje przekazywane przez Wykonawcę
powinny być sporządzone w sposób zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020.2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415).
Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem
kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać swój adres skrzynki ePUAP
oraz adres e-mail.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
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„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
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:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż
Miejska Miasta Lublin z siedzibą 20-117 Lublin, przy ul. Podwale 3A, zwana dalej Administratorem.
2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych u Administratora: e-mail: iod@986.pl tel. 81 466 50 40;
lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, wskazany w pkt 1.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 2 Pzp.
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;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
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;
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;
9) Skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10) Żądanie ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia niniejszego postępowania.
11) 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.
12) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zdefiniowany w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt Straży Miejskiej Miasta Lublin.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Żądanie ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SM-FN-AD.220.3.6.2021
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Buty tzw. opinacze - 8 par
Buty skórzane tzw. opinacze podkute gwoździami ćwiekowymi i stalową podkówką,
przeznaczone dla funkcjonariuszy wchodzących w skład pocztów sztandarowych. Obuwie
odporne na wilgoć, w całości wykonane z wysokogatunkowej skóry naturalnej. System montażu
przeszywano – klejono – śrubowany. Wszystkie elementy wierzchnie w kolorze czarnym. Czubki
oraz pięty dodatkowo usztywnione. Buty wyposażone we wkładki przeciwpotne. Sprzączki
opinaczy w kolorze ciemnym. Skóra wierzchnia cholewki pokryta apreturą nabłyszczającą.
4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18813000-1 - Obuwie z cholewkami ze skóry
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
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: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona
zostanie w oparciu o złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia i przedmiotowe środki
dowodowe, zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", a następnie oferty zostaną ocenione pod
względem kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji umowy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
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
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Spodnie zwężane tzw. narciarki damskie/męskie - 8 par, w tym 1 para damskich
Spodnie w kolorze ciemnogranatowym. Krój zwężany (dopasowujący się do nogi) z żółtą
lamówką o szerokości 3 mm wszytą wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek. Materiał gabardyna
mundurowa o składzie: 55% poliester, 45% wełna, gramatura 360 g/mb. Rozporek z zamkiem
błyskawicznym, krytym plisą, z patką i zasuwką. W spodniach damskich dopuszcza się rozporek
z zamkiem błyskawicznym krytym plisą z guzikiem. W przednich częściach nogawek od strony
wewnętrznej od paska do poniżej kolan wszyta podszewka tzw. kolanówka. Na pasku wszyte
szlufki w liczbie min. 7 szt. na pasek wąski (4 cm). Po bokach paska zapięcia specjalne
regulujące obwód pasa. Do spodni dołączone szelki przypinane na guziki (guziki wszyte w pasie
wewnątrz spodni – 2 z przodu, 2 z tyłu). Górna część nogawek z przodu z zakładkami
wyznaczającymi kant spodni. U dołu wszyte gumki pod piętę. Z przodu dwie kieszenie w
karczkach biodrowych, z tyłu jedna kieszonka po prawej stronie z wypustką na guzik. Kieszenie
z materiału trwałego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18234000-8 - Spodnie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
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: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona
zostanie w oparciu o złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia i przedmiotowe środki
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dowodowe, zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", a następnie oferty zostaną ocenione pod
względem kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji umowy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
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
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności techniczne lub zawodowe
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedno zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia. Wymagane jest podanie
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z przyczyn obiektywnych,
Wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów – dowodem będzie oświadczenie
Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga przedłożenia dowodów, o których mowa powyżej, jeżeli
Wykonawca wykazuje zrealizowanie dostaw na rzecz Zamawiającego.
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:
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W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, należy
złożyć następujące dokumenty:
1) na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie przepisu art. 109 ust. 1 pkt 4
Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
1) wykaz wykonanych dostaw wg załącznika nr 3 do SWZ wraz z dowodami potwierdzającymi należyte
wykonanie zamówienia.
2) Wykonawca w sytuacji, gdy polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedkłada wraz z
ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga, aby poza składającymi się na treść oferty dokumentami, Wykonawcy
złożyli przedmiotowe środki dowodowe tj. do oferty na realizację:
1) części 1 Wykonawca dołączył parę oferowanego obuwia (po zakończeniu postępowania
zostanie ona odesłana Wykonawcy zgodnie z przepisem art. 77 Pzp).
2) części 2 kawałek materiału podstawowego o wymiarach min. 10x10cm, z którego wykonany
zostanie przedmiot zamówienia. Kawałek materiału winien być dodatkowo opisany poprzez
wskazanie składu i gramatury materiału;
3) jeżeli Wykonawca składający ofertę na część 2 zamiast kawałka materiału podstawowego do
oferty dołączy gotowy produkt, Zamawiający potraktuje to tak, jak dołączenie kawałka materiału.
Brak uwag Zamawiającego dotyczących gotowego produktu nie będzie świadczyć o akceptacji
tego produktu jako wzoru elementu umundurowania zgodnego z opisem przedmiotu
zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

część 1 - para wzorcowego obuwia
część 2 - kawałek materiału podstawowego
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:

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, warunek o niepodleganiu
wykluczeniu spełnić musi każdy z Wykonawców, a warunek posiadania zdolności technicznych
lub zawodowych Wykonawcy mogą spełnić łącznie
Każdy z wykonawców winien złożyć wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia. Zamawiający warunek posiadania zdolności technicznych lub
zawodowych oceni dla Wykonawców wspólnie.
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Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy wymagać będzie przedłożenia umowy
regulującej współpracę Wykonawców
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:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia
stosowania przepisów ustawy lub
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;
2) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą koleją zmianą nie przekracza 50%
wartości pierwotnej umowy w szczególności:
a) zmniejszenia lub zwiększenia ilości umundurowania z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, tzn. zmiana liczby zatrudnionych;
b) zmniejszenia przyznanego budżetu na dany rok
2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o
udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy,
a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. W przypadku dokonania zmian postanowień umowy, o których mowa w ust.1 Wykonawcy nie
przysługują roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-26 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-24
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