Ogłoszenie nr 2022/BZP 00025773/01 z dnia 2022-01-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W
POLICACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810543707
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Bankowa 18
1.5.2.) Miejscowość: Police
1.5.3.) Kod pocztowy: 72-010
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.5.7.) Numer telefonu: 914311350
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkim.police.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.police.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych samorządowy zakład budżetowy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

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:

Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f02a819-7918-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00025773/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19 13:33
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020312/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części.
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

www.zgkim.police.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: www.miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Adres
strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na
stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
2. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym
oświadczenia, załączniki itp.), zgodnie z Rozdziałem VII SWZ.
3. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na każdą część.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Dopuszcza się składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć odrębne oferty - na każdą z części osobno.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych na podstawie art. 214 ust.
1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
11. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwości negocjowania treści ofert w
celu ich ulepszenia.
12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
13. Oferta cenowa musi być sporządzona według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
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3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zgkim.police.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:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Policach przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police.
2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem
adresu: iod@zgkim.police.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Sukcesywna dostawa
materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Policach, w podziale na części.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 74 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
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:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− 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 ***;
− 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. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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.
10. Klauzula informacyjna została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
www.zgkim.police.pl
11. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy
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w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 11
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

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.
Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części:
CZĘŚĆ I – Materiały budowlane i chemia budowlana
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ oraz we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
3. Przedmiot i wielkość poszczególnych dostaw częściowych zależy od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany, w oparciu o składane przez wyznaczonych
pracowników Zamawiającego zamówienia, w których każdorazowo zostanie sprecyzowane
miejsce i termin dostawy oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów budowlanych.
5. Zamówienia, o których mowa w ust. 4 powyżej będą składane od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 15:00 drogą mailową. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, a
następnie potwierdzone drogą mailową.
6. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w maksymalnym
czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia( w poniedziałki od 8:30 do 15:00,
od wtorku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00 z wyłączeniem dni wolnych i Świąt).
7. Głównym miejscem dostawy materiałów budowlanych jest magazyn Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Tanowskiej 8.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy, jednakże na terenie miasta
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Police.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych do
magazynu Zamawiającego, rozładunku oraz w złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
10. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i
prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania
jakościowe odnośnie tego typu materiałów.
11. Oferowane materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
odpowiadających warunkom Polskiej Normy lub innej normy (w tym międzynarodowej), a jeżeli
te normy nie określają sposobu opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom
rzeczy i środkowi transportu, który ma być użyty chyba, że według obowiązującego zwyczaju
rzecz dostarczana jest bez opakowania - luzem.
12. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie określone przez producenta cechy
pozwalające na stwierdzenie jego legalności takie jak etykiety, atesty, certyfikaty itp.
13. Dostarczone materiały budowlane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich
jednoznaczną i pełną identyfikację.
14. W przypadku pozycji opisanych w załączniku nr 5 do SWZ „różne kolory” – Zamawiający w
momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu.
15. W przypadku skrzydeł drzwiowych i drzwi kompletnych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ
– Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kierunek ich otwierania – prawe, lewe
oraz kolor ww. asortymentu.
16. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby przykładowe
nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wszelkie „produkty” pochodzące
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań
parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do
oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem
właściwych norm.
17. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
18. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44111000-1 - Materiały budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
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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:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.
Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części:
CZĘŚĆ II – Cegły, pustaki
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ oraz we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
3. Przedmiot i wielkość poszczególnych dostaw częściowych zależy od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany, w oparciu o składane przez wyznaczonych
pracowników Zamawiającego zamówienia, w których każdorazowo zostanie sprecyzowane
miejsce i termin dostawy oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów budowlanych.
5. Zamówienia, o których mowa w ust. 4 powyżej będą składane od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 15:00 drogą mailową. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, a
następnie potwierdzone drogą mailową.
6. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w maksymalnym
czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia( w poniedziałki od 8:30 do 15:00,
od wtorku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00 z wyłączeniem dni wolnych i Świąt).
7. Głównym miejscem dostawy materiałów budowlanych jest magazyn Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Tanowskiej 8.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy, jednakże na terenie miasta
Police.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych do
magazynu Zamawiającego, rozładunku oraz w złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
10. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i
prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania
jakościowe odnośnie tego typu materiałów.
11. Oferowane materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
odpowiadających warunkom Polskiej Normy lub innej normy (w tym międzynarodowej), a jeżeli
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te normy nie określają sposobu opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom
rzeczy i środkowi transportu, który ma być użyty chyba, że według obowiązującego zwyczaju
rzecz dostarczana jest bez opakowania - luzem.
12. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie określone przez producenta cechy
pozwalające na stwierdzenie jego legalności takie jak etykiety, atesty, certyfikaty itp.
13. Dostarczone materiały budowlane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich
jednoznaczną i pełną identyfikację.
14. W przypadku pozycji opisanych w załączniku nr 5 do SWZ „różne kolory” – Zamawiający w
momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu.
15. W przypadku skrzydeł drzwiowych i drzwi kompletnych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ
– Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kierunek ich otwierania – prawe, lewe
oraz kolor ww. asortymentu.
16. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby przykładowe
nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wszelkie „produkty” pochodzące
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań
parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do
oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem
właściwych norm.
17. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
18. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44111000-1 - Materiały budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
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:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
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Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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

Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części:
CZĘŚĆ III – Stolarka okienna i drzwiowa
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ oraz we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
3. Przedmiot i wielkość poszczególnych dostaw częściowych zależy od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany, w oparciu o składane przez wyznaczonych
pracowników Zamawiającego zamówienia, w których każdorazowo zostanie sprecyzowane
miejsce i termin dostawy oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów budowlanych.
5. Zamówienia, o których mowa w ust. 4 powyżej będą składane od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 15:00 drogą mailową. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, a
następnie potwierdzone drogą mailową.
6. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w maksymalnym
czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia( w poniedziałki od 8:30 do 15:00,
od wtorku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00 z wyłączeniem dni wolnych i Świąt).
7. Głównym miejscem dostawy materiałów budowlanych jest magazyn Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Tanowskiej 8.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy, jednakże na terenie miasta
Police.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych do
magazynu Zamawiającego, rozładunku oraz w złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
10. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i
prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania
jakościowe odnośnie tego typu materiałów.
11. Oferowane materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
odpowiadających warunkom Polskiej Normy lub innej normy (w tym międzynarodowej), a jeżeli
te normy nie określają sposobu opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom
rzeczy i środkowi transportu, który ma być użyty chyba, że według obowiązującego zwyczaju
rzecz dostarczana jest bez opakowania - luzem.
12. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie określone przez producenta cechy
pozwalające na stwierdzenie jego legalności takie jak etykiety, atesty, certyfikaty itp.
13. Dostarczone materiały budowlane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich
jednoznaczną i pełną identyfikację.
14. W przypadku pozycji opisanych w załączniku nr 5 do SWZ „różne kolory” – Zamawiający w
momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu.
15. W przypadku skrzydeł drzwiowych i drzwi kompletnych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ
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– Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kierunek ich otwierania – prawe, lewe
oraz kolor ww. asortymentu.
16. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby przykładowe
nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wszelkie „produkty” pochodzące
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań
parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do
oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem
właściwych norm.
17. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
18. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44111000-1 - Materiały budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
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:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.
Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części:
CZĘŚĆ IV – Materiały dekarskie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ oraz we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
3. Przedmiot i wielkość poszczególnych dostaw częściowych zależy od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany, w oparciu o składane przez wyznaczonych
pracowników Zamawiającego zamówienia, w których każdorazowo zostanie sprecyzowane
miejsce i termin dostawy oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów budowlanych.
5. Zamówienia, o których mowa w ust. 4 powyżej będą składane od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 15:00 drogą mailową. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, a
następnie potwierdzone drogą mailową.
6. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w maksymalnym
czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia( w poniedziałki od 8:30 do 15:00,
od wtorku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00 z wyłączeniem dni wolnych i Świąt).
7. Głównym miejscem dostawy materiałów budowlanych jest magazyn Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Tanowskiej 8.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy, jednakże na terenie miasta
Police.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych do
magazynu Zamawiającego, rozładunku oraz w złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
10. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i
prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania
jakościowe odnośnie tego typu materiałów.
11. Oferowane materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
odpowiadających warunkom Polskiej Normy lub innej normy (w tym międzynarodowej), a jeżeli
te normy nie określają sposobu opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom
rzeczy i środkowi transportu, który ma być użyty chyba, że według obowiązującego zwyczaju
rzecz dostarczana jest bez opakowania - luzem.
12. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie określone przez producenta cechy
pozwalające na stwierdzenie jego legalności takie jak etykiety, atesty, certyfikaty itp.
13. Dostarczone materiały budowlane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich
jednoznaczną i pełną identyfikację.
14. W przypadku pozycji opisanych w załączniku nr 5 do SWZ „różne kolory” – Zamawiający w
momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu.
15. W przypadku skrzydeł drzwiowych i drzwi kompletnych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ
– Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kierunek ich otwierania – prawe, lewe
oraz kolor ww. asortymentu.
16. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby przykładowe
nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wszelkie „produkty” pochodzące
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
2022-01-19 Biuletyn Zamówień Publicznych

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

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00025773/01 z dnia 2022-01-19

muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań
parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do
oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem
właściwych norm.
17. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
18. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44111000-1 - Materiały budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
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:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.
Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części:
CZĘŚĆ V - Płyty budowlane
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ oraz we
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wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
3. Przedmiot i wielkość poszczególnych dostaw częściowych zależy od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany, w oparciu o składane przez wyznaczonych
pracowników Zamawiającego zamówienia, w których każdorazowo zostanie sprecyzowane
miejsce i termin dostawy oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów budowlanych.
5. Zamówienia, o których mowa w ust. 4 powyżej będą składane od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 15:00 drogą mailową. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, a
następnie potwierdzone drogą mailową.
6. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w maksymalnym
czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia( w poniedziałki od 8:30 do 15:00,
od wtorku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00 z wyłączeniem dni wolnych i Świąt).
7. Głównym miejscem dostawy materiałów budowlanych jest magazyn Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Tanowskiej 8.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy, jednakże na terenie miasta
Police.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych do
magazynu Zamawiającego, rozładunku oraz w złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
10. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i
prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania
jakościowe odnośnie tego typu materiałów.
11. Oferowane materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
odpowiadających warunkom Polskiej Normy lub innej normy (w tym międzynarodowej), a jeżeli
te normy nie określają sposobu opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom
rzeczy i środkowi transportu, który ma być użyty chyba, że według obowiązującego zwyczaju
rzecz dostarczana jest bez opakowania - luzem.
12. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie określone przez producenta cechy
pozwalające na stwierdzenie jego legalności takie jak etykiety, atesty, certyfikaty itp.
13. Dostarczone materiały budowlane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich
jednoznaczną i pełną identyfikację.
14. W przypadku pozycji opisanych w załączniku nr 5 do SWZ „różne kolory” – Zamawiający w
momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu.
15. W przypadku skrzydeł drzwiowych i drzwi kompletnych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ
– Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kierunek ich otwierania – prawe, lewe
oraz kolor ww. asortymentu.
16. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby przykładowe
nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wszelkie „produkty” pochodzące
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań
parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
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spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do
oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem
właściwych norm.
17. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
18. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44111000-1 - Materiały budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
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:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.
Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części:
CZĘŚĆ VI – Materiały kominiarskie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ oraz we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
3. Przedmiot i wielkość poszczególnych dostaw częściowych zależy od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany, w oparciu o składane przez wyznaczonych
pracowników Zamawiającego zamówienia, w których każdorazowo zostanie sprecyzowane
miejsce i termin dostawy oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów budowlanych.
5. Zamówienia, o których mowa w ust. 4 powyżej będą składane od poniedziałku do piątku w
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godzinach od 8:00 do 15:00 drogą mailową. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, a
następnie potwierdzone drogą mailową.
6. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w maksymalnym
czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia( w poniedziałki od 8:30 do 15:00,
od wtorku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00 z wyłączeniem dni wolnych i Świąt).
7. Głównym miejscem dostawy materiałów budowlanych jest magazyn Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Tanowskiej 8.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy, jednakże na terenie miasta
Police.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych do
magazynu Zamawiającego, rozładunku oraz w złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
10. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i
prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania
jakościowe odnośnie tego typu materiałów.
11. Oferowane materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
odpowiadających warunkom Polskiej Normy lub innej normy (w tym międzynarodowej), a jeżeli
te normy nie określają sposobu opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom
rzeczy i środkowi transportu, który ma być użyty chyba, że według obowiązującego zwyczaju
rzecz dostarczana jest bez opakowania - luzem.
12. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie określone przez producenta cechy
pozwalające na stwierdzenie jego legalności takie jak etykiety, atesty, certyfikaty itp.
13. Dostarczone materiały budowlane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich
jednoznaczną i pełną identyfikację.
14. W przypadku pozycji opisanych w załączniku nr 5 do SWZ „różne kolory” – Zamawiający w
momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu.
15. W przypadku skrzydeł drzwiowych i drzwi kompletnych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ
– Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kierunek ich otwierania – prawe, lewe
oraz kolor ww. asortymentu.
16. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby przykładowe
nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wszelkie „produkty” pochodzące
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań
parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do
oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem
właściwych norm.
17. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
18. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
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19. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44111000-1 - Materiały budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
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:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.
Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części:
CZĘŚĆ VII – Materiały hydrauliczne
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ oraz we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
3. Przedmiot i wielkość poszczególnych dostaw częściowych zależy od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany, w oparciu o składane przez wyznaczonych
pracowników Zamawiającego zamówienia, w których każdorazowo zostanie sprecyzowane
miejsce i termin dostawy oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów budowlanych.
5. Zamówienia, o których mowa w ust. 4 powyżej będą składane od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 15:00 drogą mailową. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, a
następnie potwierdzone drogą mailową.
6. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w maksymalnym
czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia( w poniedziałki od 8:30 do 15:00,
od wtorku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00 z wyłączeniem dni wolnych i Świąt).
7. Głównym miejscem dostawy materiałów budowlanych jest magazyn Zakładu Gospodarki
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Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Tanowskiej 8.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy, jednakże na terenie miasta
Police.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych do
magazynu Zamawiającego, rozładunku oraz w złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
10. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i
prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania
jakościowe odnośnie tego typu materiałów.
11. Oferowane materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
odpowiadających warunkom Polskiej Normy lub innej normy (w tym międzynarodowej), a jeżeli
te normy nie określają sposobu opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom
rzeczy i środkowi transportu, który ma być użyty chyba, że według obowiązującego zwyczaju
rzecz dostarczana jest bez opakowania - luzem.
12. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie określone przez producenta cechy
pozwalające na stwierdzenie jego legalności takie jak etykiety, atesty, certyfikaty itp.
13. Dostarczone materiały budowlane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich
jednoznaczną i pełną identyfikację.
14. W przypadku pozycji opisanych w załączniku nr 5 do SWZ „różne kolory” – Zamawiający w
momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu.
15. W przypadku skrzydeł drzwiowych i drzwi kompletnych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ
– Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kierunek ich otwierania – prawe, lewe
oraz kolor ww. asortymentu.
16. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby przykładowe
nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wszelkie „produkty” pochodzące
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań
parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do
oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem
właściwych norm.
17. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
18. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44111000-1 - Materiały budowlane

2022-01-19 Biuletyn Zamówień Publicznych

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

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00025773/01 z dnia 2022-01-19

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
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:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.
Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części:
CZĘŚĆ VIII – Materiały sanitarne
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ oraz we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
3. Przedmiot i wielkość poszczególnych dostaw częściowych zależy od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany, w oparciu o składane przez wyznaczonych
pracowników Zamawiającego zamówienia, w których każdorazowo zostanie sprecyzowane
miejsce i termin dostawy oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów budowlanych.
5. Zamówienia, o których mowa w ust. 4 powyżej będą składane od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 15:00 drogą mailową. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, a
następnie potwierdzone drogą mailową.
6. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w maksymalnym
czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia( w poniedziałki od 8:30 do 15:00,
od wtorku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00 z wyłączeniem dni wolnych i Świąt).
7. Głównym miejscem dostawy materiałów budowlanych jest magazyn Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Tanowskiej 8.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy, jednakże na terenie miasta
Police.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych do
magazynu Zamawiającego, rozładunku oraz w złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
10. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i
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prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania
jakościowe odnośnie tego typu materiałów.
11. Oferowane materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
odpowiadających warunkom Polskiej Normy lub innej normy (w tym międzynarodowej), a jeżeli
te normy nie określają sposobu opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom
rzeczy i środkowi transportu, który ma być użyty chyba, że według obowiązującego zwyczaju
rzecz dostarczana jest bez opakowania - luzem.
12. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie określone przez producenta cechy
pozwalające na stwierdzenie jego legalności takie jak etykiety, atesty, certyfikaty itp.
13. Dostarczone materiały budowlane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich
jednoznaczną i pełną identyfikację.
14. W przypadku pozycji opisanych w załączniku nr 5 do SWZ „różne kolory” – Zamawiający w
momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu.
15. W przypadku skrzydeł drzwiowych i drzwi kompletnych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ
– Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kierunek ich otwierania – prawe, lewe
oraz kolor ww. asortymentu.
16. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby przykładowe
nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wszelkie „produkty” pochodzące
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań
parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do
oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem
właściwych norm.
17. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
18. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44111000-1 - Materiały budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.
Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części:
CZĘŚĆ IX – Okucia
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ oraz we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
3. Przedmiot i wielkość poszczególnych dostaw częściowych zależy od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany, w oparciu o składane przez wyznaczonych
pracowników Zamawiającego zamówienia, w których każdorazowo zostanie sprecyzowane
miejsce i termin dostawy oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów budowlanych.
5. Zamówienia, o których mowa w ust. 4 powyżej będą składane od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 15:00 drogą mailową. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, a
następnie potwierdzone drogą mailową.
6. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w maksymalnym
czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia( w poniedziałki od 8:30 do 15:00,
od wtorku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00 z wyłączeniem dni wolnych i Świąt).
7. Głównym miejscem dostawy materiałów budowlanych jest magazyn Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Tanowskiej 8.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy, jednakże na terenie miasta
Police.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych do
magazynu Zamawiającego, rozładunku oraz w złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
10. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i
prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania
jakościowe odnośnie tego typu materiałów.
11. Oferowane materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
odpowiadających warunkom Polskiej Normy lub innej normy (w tym międzynarodowej), a jeżeli
te normy nie określają sposobu opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom
rzeczy i środkowi transportu, który ma być użyty chyba, że według obowiązującego zwyczaju
rzecz dostarczana jest bez opakowania - luzem.
12. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie określone przez producenta cechy
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pozwalające na stwierdzenie jego legalności takie jak etykiety, atesty, certyfikaty itp.
13. Dostarczone materiały budowlane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich
jednoznaczną i pełną identyfikację.
14. W przypadku pozycji opisanych w załączniku nr 5 do SWZ „różne kolory” – Zamawiający w
momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu.
15. W przypadku skrzydeł drzwiowych i drzwi kompletnych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ
– Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kierunek ich otwierania – prawe, lewe
oraz kolor ww. asortymentu.
16. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby przykładowe
nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wszelkie „produkty” pochodzące
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań
parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do
oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem
właściwych norm.
17. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
18. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44111000-1 - Materiały budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
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:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 100
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 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.
Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części:
CZĘŚĆ X – Materiały wykończeniowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ oraz we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
3. Przedmiot i wielkość poszczególnych dostaw częściowych zależy od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany, w oparciu o składane przez wyznaczonych
pracowników Zamawiającego zamówienia, w których każdorazowo zostanie sprecyzowane
miejsce i termin dostawy oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów budowlanych.
5. Zamówienia, o których mowa w ust. 4 powyżej będą składane od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 15:00 drogą mailową. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, a
następnie potwierdzone drogą mailową.
6. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w maksymalnym
czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia( w poniedziałki od 8:30 do 15:00,
od wtorku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00 z wyłączeniem dni wolnych i Świąt).
7. Głównym miejscem dostawy materiałów budowlanych jest magazyn Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Tanowskiej 8.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy, jednakże na terenie miasta
Police.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych do
magazynu Zamawiającego, rozładunku oraz w złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
10. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i
prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania
jakościowe odnośnie tego typu materiałów.
11. Oferowane materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
odpowiadających warunkom Polskiej Normy lub innej normy (w tym międzynarodowej), a jeżeli
te normy nie określają sposobu opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom
rzeczy i środkowi transportu, który ma być użyty chyba, że według obowiązującego zwyczaju
rzecz dostarczana jest bez opakowania - luzem.
12. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie określone przez producenta cechy
pozwalające na stwierdzenie jego legalności takie jak etykiety, atesty, certyfikaty itp.
13. Dostarczone materiały budowlane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich
jednoznaczną i pełną identyfikację.
14. W przypadku pozycji opisanych w załączniku nr 5 do SWZ „różne kolory” – Zamawiający w
momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu.
15. W przypadku skrzydeł drzwiowych i drzwi kompletnych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ
– Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kierunek ich otwierania – prawe, lewe
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oraz kolor ww. asortymentu.
16. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby przykładowe
nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wszelkie „produkty” pochodzące
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań
parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do
oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem
właściwych norm.
17. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
18. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44111000-1 - Materiały budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
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:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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 11
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.
Sukcesywna dostawa materiałów i wyrobów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części:
CZĘŚĆ XI – Drobne materiały
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ oraz we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
3. Przedmiot i wielkość poszczególnych dostaw częściowych zależy od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany, w oparciu o składane przez wyznaczonych
pracowników Zamawiającego zamówienia, w których każdorazowo zostanie sprecyzowane
miejsce i termin dostawy oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów budowlanych.
5. Zamówienia, o których mowa w ust. 4 powyżej będą składane od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 15:00 drogą mailową. Zamówienia mogą być składane telefonicznie, a
następnie potwierdzone drogą mailową.
6. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w maksymalnym
czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia( w poniedziałki od 8:30 do 15:00,
od wtorku do piątku
w godzinach od 7:30 do 14:00 z wyłączeniem dni wolnych i Świąt).
7. Głównym miejscem dostawy materiałów budowlanych jest magazyn Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Tanowskiej 8.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy, jednakże na terenie miasta
Police.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych do
magazynu Zamawiającego, rozładunku oraz w złożeniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
10. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i
prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania
jakościowe odnośnie tego typu materiałów.
11. Oferowane materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
odpowiadających warunkom Polskiej Normy lub innej normy (w tym międzynarodowej), a jeżeli
te normy nie określają sposobu opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom
rzeczy i środkowi transportu, który ma być użyty chyba, że według obowiązującego zwyczaju
rzecz dostarczana jest bez opakowania - luzem.
12. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie określone przez producenta cechy
pozwalające na stwierdzenie jego legalności takie jak etykiety, atesty, certyfikaty itp.
13. Dostarczone materiały budowlane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich
jednoznaczną i pełną identyfikację.
14. W przypadku pozycji opisanych w załączniku nr 5 do SWZ „różne kolory” – Zamawiający w
momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu.
15. W przypadku skrzydeł drzwiowych i drzwi kompletnych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ
– Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kierunek ich otwierania – prawe, lewe
oraz kolor ww. asortymentu.
16. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby przykładowe
nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wszelkie „produkty” pochodzące
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
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muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań
parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do
oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem
właściwych norm.
17. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
18. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44111000-1 - Materiały budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
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:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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.
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia
warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Wykonawca może spełniać ww. warunki samodzielnie lub polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w
art. 118 ustawy Pzp.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
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) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia
dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
2)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem
dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tego podmiotu.
Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotu udostępniającego zasoby.
3)Oświadczenie wykonawcy w zakresie art.108 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
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wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do
SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Oferta cenowa - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.
Ww. dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest
umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów,
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
3) Odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu odpowiednio (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu
udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa
osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2);
4) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Ww. oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6) Oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotu udostępniającego zasoby.
7) Przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych
środków dowodowych.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają
wspólnie ww. dokumenty.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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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:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w
ust. 1.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć do oferty.
5. Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą 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.
6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego
zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
7. Oferta wspólna, powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.
8. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia został określony w Rozdziale VII SWZ.
9. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do
nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 – 7 niniejszego rozdziału.
10. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1 zostanie wybrana, przed zawarciem
umowy
w sprawie zamówienia publicznego będą oni mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu
umowę konsorcjum, regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
11. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania będzie skutkowało odmową zawarcia
umowy
z wybranym Wykonawcą z winy Wykonawcy.
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 informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
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1) zmiany w przepisach prawa,
2) zajścia okoliczności, na które Strony nie miały wpływu, a dotyczących działań lub zaniechań
właściwych organów, osób trzecich lub osób upoważnionych przez Strony, w stosunku do
okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a skutkujących – bezpośrednio lub pośrednio
– znacznym utrudnieniem lub uniemożliwieniem spełnienia świadczeń Stron w sposób określony
przy podpisaniu umowy, o ile wyżej wymienione okoliczności mają charakter obiektywny,
3) zmiany wynagrodzenia, w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 5.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania i udokumentowania Zamawiającemu
rzeczywistego wpływu tych zmian na koszty wykonania dostaw.
3. Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, strony zawrą aneks
do Umowy, w którym określą odpowiednio zmienioną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
Powyższa procedura może być wszczęta również przez Zamawiającego, jeżeli wyżej określone
zmiany będą skutkowały zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wskazane powyżej
zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli strony zgodnie uznają, że zaszły
wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej
realizacji zamówienia.
4. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności za zgodą obu stron.
5. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 i art. 455 ustawy
Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ, z uwzgl. art. 456 ustawy Pzp.
6. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp:
1) zmiana związana z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych.
7. Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
WYKONAWCY ZAGRANICZNI
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia 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. z 2020 r. poz. 2415).
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