Ogłoszenie nr 2021/BZP 00255981/01 z dnia 2021-11-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku
z trwającymi pracami obejmującymi zadanie przebudowa budynku CKiS w Sk-cach dla
zwiększenia part. mieszkańców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001013370
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Reymonta 33
1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice
1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki
1.5.7.) Numer telefonu: +48570414155
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cekis.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cekis.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:

Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku
z trwającymi pracami obejmującymi zadanie przebudowa budynku CKiS w Sk-cach dla
zwiększenia part. mieszkańców
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-415145bb-3cc2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00255981/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-03 18:24
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

http://bip.cekis.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://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: XIV
SWZ.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem miniPortal – znajdującego się pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, oraz ePUAP – znajdującego się pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: „formularza
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. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@cekis.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:

2021-11-03 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00255981/01 z dnia 2021-11-03

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): XXIV. SWZ Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach,
ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice.
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych –
Aleksandra Cnota-Mikołajec, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl
lub iod@eduodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., w celu:
a) realizacji zadań wynikających ze statutu Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) realizacji działań promocyjnych Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Kultury i Sztuki w
Skierniewicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy,
bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów
określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych
przepisach prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa,
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych.
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w
stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie
obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-e) należy
skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja
2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na
Administratorze Danych Osobowych
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: L.Dz.CKiS1434/2021
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: 6
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

a) Część I – ZIELEŃ:
PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE WINIEN POSIADAĆ
OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
I. PATIO
Całościowa aranżacja zieleni :
1. Aranżacja 2 ścian w patio:
• ściany: zachodnia i wschodnia - tak aby roślinność (odpowiednio dobrane gatunki) sprawdziła
się w warunkach temperatury i oświetlenia panujących w przestrzeni patio.
Elementy aranżacji
2. Trzy odrębne zielone ściany o nierównomiernym rozmieszczeniu roślin (zgodnie z rys.
poglądowym), w zamkniętym systemie nawadniania wraz z montażem i przeszkoleniem
personelu oraz gwarancją na komponenty i rośliny :
-Wysokość: do górnej krawędzi okien na I piętrze
-Zamknięty obieg wody
-Zbiornik na wodę
-Pompa wody
-Sterownik czasowy
-System automatycznego nawadniania
-Czujniki wilgotności podłoża
Moduły z kieszonkami na rośliny winne być wykonane z tworzyw sztucznych. Każda roślina
winna być nawadniana osobno, poprzez oddzielny kroplownik.
Zbiornik winien być zamknięty, aluminiowy ,malowany proszkowo, z pompą wody oraz osłoną
górną.
Obudowa boków ze stali malowanej proszkowo na kolor ustalony z użytkownikiem.
Czujniki do zarządzania zieloną ścianą wraz z czujnikami powietrza zarządzane z poziomu
aplikacji.
System automatycznego nawadniania zielonych ścian.
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Linie kroplujące z kroplownikami doprowadzone do każdej rośliny osobno.
Czujniki do mierzenia wilgotności podłoża i automatycznego sterowania nawodnieniem.
Szczegółowy projekt zazielenienia ścian do uzgodnienia z użytkownikiem ( rys. poglądowy w
załączniku) .
Powierzchnia ścian w Patio do zazielenienia: 42 m2
(w tym: ściana wschodnia: 28,5 m2 , ściana zachodnia: 13,5 m2 )
(wizualizacja w załączniku)
II. HOL – 2 wolnostojące, dwustronne zielone ściany z automatycznym nawadnianiem w
zamkniętym systemie nawadniania wraz z montażem ,przeszkoleniem personelu oraz gwarancją
na komponenty i rosliny :
Wymiary:
-Wysokość: do 200 cm,
-Szerokość: d0 140 cm
-Zamknięty obieg wody
-Zbiornik na wodę
-Pompa wody
-Dedykowane oświetlenie karmiące BIO
-Sterownik czasowy
-System automatycznego nawadniania
-Czujniki wilgotności podłoża
Moduły z kieszonkami na rośliny winne być wykonane z tworzyw sztucznych. Każda roślina
winna być nawadniana osobno poprzez oddzielny kroplownik.
Zbiornik winien być zamknięty aluminiowy malowany proszkowo, z pompą wody oraz osłoną
górną.
Obudowa boków ze stali malowanej proszkowo
Dedykowane oświetlenie BIO (karmiące) winno zapewnić min. 10 godzin doświetlenia w ciągu
dnia i zaciemnienia zgodnie z rytmem dnia i nocy
Czujnik do zarządzania zieloną ścianą wraz z czujnikami powietrza zarządzany z poziomu
aplikacji
System automatycznego nawadniania zielonej ściany. Linie kroplujące z kroplownikami
doprowadzone do każdej rośliny osobno
Czujniki do mierzenia wilgotności podłoża i automatycznego sterowania nawodnieniem.
(wizualizacja w załączniku)
III. FOYER – wykonanie zielonej ściany o nierównomiernym rozmieszczeniu roślin, z
automatycznym nawadnianiem w zamkniętym systemie nawadniania wraz z przeszkoleniem
personelu oraz gwarancją na komponenty i rośliny.
-Wymiary: wysokość: 280 cm, szerokość: 330 cm,(dopasowane do rozmiaru wnęki)
-Zamknięty obieg wody
-Zbiornik na wodę
-Pompa wody
-Dedykowane oświetlenie karmiące BIO
-Sterownik czasowy
-System automatycznego nawadniania
-Czujniki wilgotności podłoża
Moduły z kieszonkami na rośliny winne być wykonane z tworzyw sztucznych. Każda roślina
winna być nawadniana osobno poprzez oddzielny kroplownik.
Zbiornik winien być zamknięty aluminiowy malowany proszkowo, z pompą wody oraz osłoną
górną.
Obudowa boków ze stali malowanej proszkowo
Dedykowane oświetlenie BIO (karmiące) winno zapewnić min. 10 godzin doświetlenia w ciągu
dnia i zaciemnienia zgodnie z rytmem dnia i nocy
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Czujnik do zarządzania zieloną ścianą wraz z czujnikami powietrza zarządzany z poziomu
aplikacji
System automatycznego nawadniania zielonej ściany. Linie kroplujące z kroplownikami
doprowadzone do każdej rośliny osobno
Czujniki do mierzenia wilgotności podłoża i automatycznego sterowania nawodnieniem
(wizualizacja w załączniku)
4.2.6.) Główny kod CPV: 43323000-3 - Sprzęt do nawadniania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03121000-5 - Produkty ogrodnicze
22459100-3 - Nalepki i taśmy reklamowe
30192170-3 - Tablice ogłoszeń
30193500-3 - Stojak na materiały reklamowe
31523100-9 - Neony reklamowe
38622000-1 - Lustra
39100000-3 - Meble
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
39298100-8 - Ramki do fotografii
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
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: Zgodnie z zapisami SWZ w pkt. XXI
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
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Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
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
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b) Część II - MEBLE I DODATKI:
PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE WINIEN POSIADAĆ
OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
FOTELE KLUBOWE - 12 szt.
Fotele klubowe o nowoczesnym i ponadczasowym wyglądzie, z pogrubionym siedziskiem,
o dobrze wyprofilowanym oparciu z podłokietnikami, o drewnianej podstawie.
Materiał
nogi: drewno bukowe lub dębowe, półmat
siedzisko: materiał odporny na ścieranie, trudnopalny, z powłoką zabezpieczającą przed
przesiąkaniem płynów
Kolor
mocne, intensywne kolory : turkus, czerwień, żółty, zieleń limonkowa i różowy
KANAPA - 1 szt.
Kanapa dwuosobowa o nowoczesnym i ponadczasowym wyglądzie, z pogrubionym siedziskiem,
o dobrze wyprofilowanym oparciu i drewnianej podstawie.
Materiał
nogi: drewno bukowe lub dębowe, półmat
siedzisko: materiał odporny na ścieranie, trudnopalny, z powłoką zabezpieczającą przed
przesiąkaniem płynów.
Kolor
mocny, intensywny kolor czerwony lub różowy
STOLIKI KAWOWE - 5 szt.
Okrągłe stoliki kawowe o nowoczesnym i ponadczasowym wyglądzie, solidnej konstrukcji, łatwe
w utrzymaniu czystości. Średnica i wysokość około 50 cm.
Kolor
Czarny, półmat lub mat.
STOŁKI BAROWE – HOKERY - 5 szt.
Hokery o nowoczesnym i prostym wyglądzie, o solidnej i wytrzymałej konstrukcji.
Kolor
Czarny, półmat lub mat.
TAPETA DO FOYER
Winylowa fototapeta na podkładzie flizelinowym, dodatkowo pokryta powłoką laminatu, o żywej
kolorystyce z geometrycznym (abstrakcyjnym) wzorem. Powierzchnia około 7 m2.
(wzór tapety oraz wzory mebli do uzgodnienia z Zamawiającym).
(projekt poglądowy w załączniku)
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4.2.6.) Główny kod CPV: 43323000-3 - Sprzęt do nawadniania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03121000-5 - Produkty ogrodnicze
22459100-3 - Nalepki i taśmy reklamowe
30192170-3 - Tablice ogłoszeń
30193500-3 - Stojak na materiały reklamowe
31523100-9 - Neony reklamowe
38622000-1 - Lustra
39100000-3 - Meble
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
39298100-8 - Ramki do fotografii
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
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: Zgodnie z zapisami SWZ w pkt. XXI
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: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
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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 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

c) Część III - SYSTEM WYSTAWIENNICZY WEWNĘTRZNY:
1. ALUMINIOWA RAMA ZATRZASKOWA 1000x700 (B1)
do jednostronnej prezentacji plakatów w pomieszczeniach z ochronną folią z filtrem UV,
chroniącym prace przed promieniowaniem słonecznym, z uchwytami do zawieszenia.
materiał -profil aluminiowy o grubości 25 mm o ostrych narożnikach
kolor - czarny
ilość – 100 szt.
2. LISTWY DO ZAWIESZANIA OBRAZÓW/PLAKATÓW ( wraz z montażem)
Prosta i masywna listwa aluminiowa do zawieszania dużych obiektów do 40 kg, o przekroju
niepełnej litery U, do zastosowania w galerii, korytarzach i innych pomieszczeniach
wystawienniczych
materiał -listwa aluminiowa
kolor – czarny/biały/kolor aluminium
ilość – 125 szt. (długość listwy 2m)
montaż – miejsca montażu oraz kolor listew zgodne z ustaleniami z użytkownikiem budynku.
(wizualizacja w załączniku)
4.2.6.) Główny kod CPV: 43323000-3 - Sprzęt do nawadniania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03121000-5 - Produkty ogrodnicze
22459100-3 - Nalepki i taśmy reklamowe
30192170-3 - Tablice ogłoszeń
30193500-3 - Stojak na materiały reklamowe
31523100-9 - Neony reklamowe
38622000-1 - Lustra
39100000-3 - Meble
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
39298100-8 - Ramki do fotografii
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
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: Zgodnie z zapisami SWZ w pkt. XXI
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: Gwarancja
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
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

d) Część IV - ARANŻACJE ZEWNĘTRZNE:
1. ZEWNĘTRZNY SYSTEM WYSTAWIENNICZY:
Ilość: 20 szt.
Tablica wystawiennicza zewnętrzna: stelaż wraz z wew. ramą. Stelaż wykonany ze stalowego
profilu o średnicy nie mniejszej niż 70 mm (stal ocynkowana + malowanie proszkowe).
Wysokość całkowita stelaża w zakresie: 2000 mm. – 2200 mm.
Wewnętrzna rama : profil, kątownik, ramka , blacha, płyta;
Wymiar powierzchni tablicy wystawienniczej: 1200 mm x 850 mm
Płyty wykonana z materiału typu Dibond ( materiał powinien spełniać warunki odporności na
zewnętrzne warunki atmosferyczne ).
Możliwość instalacji wewnętrznej ramy wraz z płytą względem stelaża w 2 pozycjach:
horyzontalnej/wertykalnej.
Uwzględnienie możliwości montażu (wewnątrz stalowego profilu stelaża) kabla elektrycznego do
podłączenia zewnętrznego oświetlenia powierzchni tablicy.
Montaż do podłoża : na stopie + montaż do betonowych kotw posadowionych we wskazanych
przez użytkownika miejscach.
Wybór wzoru/projektu tablicy po uzgodnieniu z Zamawiającym.
(wizualizacja w załączniku)
2. DONICE
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W przekroju prostokątne lub kwadratowe donice imitujące beton , funkcjonalne o nowoczesnym
designie i kształcie prostej bryły, odporne na warunki zewnętrzne takie jak opady deszczu,
wilgoć, mróz czy promieniowanie UV.
Wykorzystany materiał
włókno szklane/ żywica ekologiczna - imitujące beton
Kolorystyka donicy
odcienie szarości, (wymagana akceptacja użytkownika)
Cechy charakterystyczne donicy:
całoroczna, odporna na wilgoć, nie pękająca i nie krusząca się, nie wymagająca impregnacji,
stosunkowo lekka (w porównaniu z donicami z betonu), dostosowana do rodzaju roślin.
Forma i kolor donic , wymagana akceptacja użytkownika.
Ilość całkowita: 16 szt. (w tym:)
Wymiary:
8 SZT. – 60 X 60 X60 cm
8 SZT. – 100 X 34 X 100 cm
Zimozielone nasadzenia w donicach po stronie Wykonawcy (rodzaj nasadzeń do konsultacji z
Zamawiającym).
4.2.6.) Główny kod CPV: 43323000-3 - Sprzęt do nawadniania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03121000-5 - Produkty ogrodnicze
22459100-3 - Nalepki i taśmy reklamowe
30192170-3 - Tablice ogłoszeń
30193500-3 - Stojak na materiały reklamowe
31523100-9 - Neony reklamowe
38622000-1 - Lustra
39100000-3 - Meble
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
39298100-8 - Ramki do fotografii
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
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:
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ w pkt. XXI
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: Gwarancja
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
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

e) Część V - WEWNĘTRZNA ARANŻACJA ARTYSTYCZNA:
1. MOTYL NA ŚCIANIE (miejsce do selfi) (wizualizacja w załączniku)
Skrzydła wycięte ze sklejki liściastej (grubość 4mm) , przyklejone do ściany
(pomalowane na biało-baza)
Wykończenie
- farba akrylowa
-szklane kamyki, kolorowe
-cienka folia pcv, holograficzna -różne kolory.
-rozmiar całościowy (ok. 200x250(300)cm)
2. KRATKA NA ŚCIANIE (wizualizacja w załączniku)
Docelowo, miejsce na przyklejanie ceramicznych kafelków, wykonanych w pracowni ceramiki.
Kratka namalowana bezpośrednio na ścianie (12x12cm-rozmiar jednej kratki)
- czarny flamaster akrylowy
- rozmiar całościowy (200x250cm)
3. ZŁOTA PŁYTA WINYLOWA (wizualizacja w załączniku)
- koło wycięte z płyty pcv (grubość ok. 5mm)- średnica 110cm
- naklejka (imitacja złotej płyty analogowe) średnica 110cm + montaż (naklejenie na płytę pcv)
-napis-Studio nagrań- litery wycięte z białej plexi (grubośc 3mm)+ montaż (naklejenie na czarny
środek płyty analogowej)
4. INSTALACJA ŚCIENNO-SUFITOWA (wizualizacja w załączniku)
-motyle 3d z pcv (różna wielkość 7-15 cm) przyklejone do ściany i sufitu
Sztuk tyle, żeby dało taki efekt jak na wizualizacji (ok200-300sztuk)
-napis wycięty z plexi-montaż
5. NAKLEJKI NA ŚCIANY KABINOWE (wizualizacja w załączniku)
- druk kolorowy- wodoodporna naklejka wytrzymała na ścieranie
(na całości konstrukcji ściany kabinowej, z jednej strony)
- w każdej toalecie w budynku CEKiS (14 toalet)
- montaż
6. LEDON-GALERIA- NAD WEJŚCIEM DO GALERII (projekt i wizualizacja w załączniku)
- neon ledowy RGB (zmienny kolor światła-kilka kolorów do wyboru, sterownie ręczne)
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- wym. 240x90cm
7. NAPISY (DROGOWSKAZY) (projekt w załączniku)
Przyklejone bezpośrednio do ściany (wycięte z czarnej plexi)
Piktogramy i strzałki proporcjonalnie do wysokości napisów.
Wysokość napisów - 12 cm (załącznik : napisy 1)
- 16 cm (mniejsze) 20cm (większe) (załącznik: napisy 2)
- 67 cm (załącznik: napis 3)
8. TABLICA INFORMACYJNA GŁÓWNA (na holu) (projekt w załączniku)
Przymocowana do istniejącej już konstrukcji przy słupie.
- Wielkość tablicy informacyjnej 240x150
- tablica wykonana z czarnego dibondu
- napisy wycięte z białej folii samoprzylepnej
- kolorowe elementy z plexi kolorowego o grubości 5mm
9. LUSTRO + NAPIS (wizualizacja w załączniku)
-wymiary lustra 220x90
- lustro przyklejone do istniejącej płyty (konstrukcji przy słupie)
-napis wycięty z białej plexi o grubości 3mm, przyklejony do płyty
10. TABLICA INFORMACYJNA (TU JESTES!)+ NAKLEJKA PODŁOGOWA (projekt w
załączniku)
- Konstrukcja z kolorowego dibondu w odległości 4 cm od ściany (łamany dibond – wielkość
98x250przód 90x250+ 2 boki po 4 cm)
- mapka piętra - kolorowa naklejka
- opisy pomieszczeń- litery wycięte z białej folii samoprzylepnej
- numer i napis –piętro(parter) wycięte z plexi 5mm i przyklejone
- naklejka podłogowa (nieścieralna, laminowana, wodoodporna) 90 x 90 cm
ILOŚĆ PŁYT i naklejek podłogowych-TU JESTEŚ!- 4 sztuki
Parter- 1 sztuka ( czerwony dibond)
1 piętro-2sztuki (granatowy dibond)
2 piętro-1 sztuka (żółty dibond)
Wysokość dibonu może różnić się +/ - 10 cm w zależności od miejsca.
Kolor naklejek podłogowych odpowiadający kolorom płyt na piętrach
11. NUMER PIĘTRA NA KLATCE SCHODOWEJ (wizualizacja w załączniku)
- cyfry wycięte ze styroduru o grubości 3cm i wysokości 60 cm
- 10 sztuk, cyfry o wartościach: -1, 0, 1, 2, 3 (dwa komplety)
- pomalowane farbą akrylową i przyklejone do ściany.
(projekty wykonawcze do Części V do akceptacji Zamawiajacego).
4.2.6.) Główny kod CPV: 43323000-3 - Sprzęt do nawadniania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03121000-5 - Produkty ogrodnicze
22459100-3 - Nalepki i taśmy reklamowe
30192170-3 - Tablice ogłoszeń
30193500-3 - Stojak na materiały reklamowe
31523100-9 - Neony reklamowe
38622000-1 - Lustra
39100000-3 - Meble
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39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
39298100-8 - Ramki do fotografii
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
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: Zgodnie z zapisami SWZ w pkt. XXI
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: Gwarancja
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
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

f) Część VI: Naprawa dachu nad Alahambrą oraz tarasu:
1. Zakres prac do wykonania:
a) Taras:
• Skucie istniejącego gresu wraz z wywiezieniem 48,75 m2
• Skucie wylewki z wywiezieniem i utylizacja 7,3 m3
• Wykonanie i montaż nowej obróbki blacharskiej z blachy powlekanej gr. 07 mm x 25 mb
• Wykonanie izolacji przeciwwodnej dwie warstwy 48,75 m2
• Wykonanie nowej wylewki betonowej
• Przyklejenie gresu antypoślizgowego, mrozoodpornego pow. 48,75 m2
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• Przyklejenie cokołów z gresu na ścianie 25 mb
• Naprawa czoła tarasu wraz z montażem kapinosu pow. 7,53 m2
• Naprawa spodu tarasu pow.13.3 m2
• Demontaż poręczy 26 mb
• Montaż nowej poręczy ze stali kwasoodpornej dł 26 mb
b) Dach :
• Usunięcie luźnej papy
• Likwidacja pęcherzy z zabezpieczeniem 20 % powierzchni
• Demontaż obróbki nadrynnowej 35,2mb
• Demontaż rynny 33 mb
• Montaż rynny stalowej o większym przekroju min fi 200 x 33 mb
• Montaż obróbek nad rynnowych x 18 m2 blachy
• Zabezpieczenie odpływów przed zabrudzeniami siatką
• Pokrycie pow. dachu nową papą termozgrzewalną gr.5.2 mm pow.418 m2
(W załączniku rysunki poglądowe.)
2. Wykonawca dokonuje samodzielnie wszelkich pomiarów z natury (dokonuje wizji lokalnej)
miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i wykonuje pracę zgodnie z ustaleniami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 43323000-3 - Sprzęt do nawadniania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03121000-5 - Produkty ogrodnicze
22459100-3 - Nalepki i taśmy reklamowe
30192170-3 - Tablice ogłoszeń
30193500-3 - Stojak na materiały reklamowe
31523100-9 - Neony reklamowe
38622000-1 - Lustra
39100000-3 - Meble
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
39298100-8 - Ramki do fotografii
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
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:
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ w pkt. XXI
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: Gwarancja
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: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
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:
1) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

XIII SWZ. 1. Do oferty stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca załącza aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ oraz Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty
dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do
złożenia oferty i podpisania umowy.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty.
- Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
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• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
- Wymagana forma:
• Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
• Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
Oraz Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy):
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
2. Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
 czy i w jakim zakresie podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach o których mowa w pkt. 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
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:

X SWZ. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postepowania.
5. W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający żądać będzie, przed zawarciem umowy, przedłożenia umowy
regulującej współpracę tych 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
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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:

IX SWZ. 2. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących
sytuacjach:
1) w zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania
umowy, wynikającej ze zmiany stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia wykonawcy spowodowanej okolicznościami,
których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
2) w zakresie terminu wykonania:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w Umowie;
b) w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na skutek
okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy;
c) w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie
umownym;
3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym
istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
4) wystąpienia konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych
z przedmiotem niniejszej umowy.
3. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą
wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza
kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich
starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, wprowadzenie
stanu epidemicznego, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może
przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem
niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów poszczególnych obowiązków zawartych
w umowie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nasilenia skutków jej wystąpienia, za które
ani zamawiający ani wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-15 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-14
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