
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach: Wykonywanie przeglądów, 

konserwacji i napraw kotłowni, węzłów cieplnych, stacji redukcyjnej gazu II stopnia, 

systemów wykrywania gazów szkodliwych oraz badanie szczelności instalacji gazowych 

znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Ogłoszenie nr 540122-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. 
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, krajowy 

numer identyfikacyjny 00001775600467, ul. Piotrkowska  27 , 25-510  Kielce, woj. 

świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413677100, e-mail agnieszka.bujnowska@zus.pl, faks 

+48413677391. 

Adres strony internetowej (URL): www.zus.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie 

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie 
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udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Nie 

www.zus.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Tak 

Inny sposób: 

Poczta, kurier, osobiście 

Adres: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce 
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie przeglądów, 

konserwacji i napraw kotłowni, węzłów cieplnych, stacji redukcyjnej gazu II stopnia, 

systemów wykrywania gazów szkodliwych oraz badanie szczelności instalacji gazowych 

znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych 

Numer referencyjny: 150000/271/ZP - 4/2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu polegającego na 

wykonywaniu przeglądów, konserwacji i napraw kotłowni, węzłów cieplnych, stacji 

redukcyjnej gazu II stopnia, systemów wykrywania gazów szkodliwych oraz badanie 

szczelności instalacji gazowych znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego 

jednostkach terenowych 

II.5) Główny kod CPV: 50531100-7 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

50531200-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:
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lub

data rozpoczęcia: 2020-09-01   lub zakończenia: 2023-08-31 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, co najmniej dwie usługi z zakresu konserwacji i napraw kotłowni (gazowych 

lub olejowych) i instalacji gazowych, realizowane na rzecz różnych podmiotów, o wartości 

rocznego kosztu serwisu każdej z nich co najmniej 30.000 zł brutto; 2. Zamawiający uzna, 

że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 

osobami kierowanymi do wykonania usługi, z czego: a) co najmniej 1 osobą kierowaną do 

realizacji usługi posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku 

EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno- 

pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: GRUPA 1 pkt 2 i 10, GRUPA 2 

pkt 1, 2, 6, 10, GRUPA 3 pkt 4, 6, 7, 8, 10 oraz b) co najmniej 1 osobą kierowaną do 

realizacji usługi posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku DOZORU 

w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla 

następujących urządzeń, instalacji i sieci: GRUPA 1 pkt 2 i 10, GRUPA 2 pkt 1, 2, 6, 10, 

GRUPA 3 pkt 4, 6, 7, 8, 10. Ww. uprawnienia zostały określone w Rozporządzeniu 
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Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 ze zm.) 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 2 

Wykonawca winien złożyć dokument zgodny z załącznikiem nr 8 do SIWZ – wykaz osób 

potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 
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III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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; 3. 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; 4. odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba że Zamawiający będzie mógł 

uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod 

warunkiem, iż dokumenty są dostępne w języku polskim; 5. oświadczenie Wykonawcy o 

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) 

(wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ); W przypadku wspólnego ubiegania się o 

zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 9 do 

SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia; 6. oświadczenie Wykonawcy 

o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne (wzór stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ); W przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w zakresie wskazanym w 

załączniku 10 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia; 7. Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w 

pkt. 1 – 6. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w 

pkt. 4.1.1.3.1. SIWZ - dokument zgodny z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. 2. Wykaz osób 

potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 4.1.1.3.2. 

SIWZ - dokument zgodny z Załącznikiem nr 8 do SIWZ. UWAGA! Składany przez 

Wykonawcę wykaz usług, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, winien zawierać informacje dotyczące 

ich wartości, odbiorcy usługi, przedmiotu usługi, terminu wykonania usługi i podstawę 

dysponowania wykazanym doświadczeniem oraz załączeniem dowodów określających czy 

te usługi zostały zrealizowane lub są realizowane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były zrealizowane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

realizowane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal realizowanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte realizowanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Składany 

przez Wykonawcę wykaz osób, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 

postepowaniu, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 8, do SIWZ, winien zawierać informacje na temat kwalifikacji 
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zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1. Formularz oferty oraz wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz formularz 

cenowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 3a do SIWZ; 2. aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4a do SIWZ. Informacje zawarte 

w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4a do SIWZ składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać 

brak podstaw do wykluczenia; 3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu: oświadczenie stanowiące załącznik nr 4b do SIWZ dotyczące spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

przez Wykonawców oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 4b do SIWZ składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 4. w przypadku, gdy 

Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres, 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 5. w przypadku, gdy 

ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do 

reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy; 6. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 5.4.1.1. i 5.4.1.3. SIWZ; 7. 

zobowiązanie podmiotu trzeciego, na zdolnościach lub sytuacji którego będzie polegał, do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
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zamówienia, w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postepowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby (jeżeli 

dotyczy), które określi w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego 

podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 8. w przypadku, gdy 

Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres, 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 9. w przypadku, gdy 

ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy; 10. w przypadku polegania przez 

Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a ustawy, zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.4.1.7. 

SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 

zł (słownie: cztery tysiące złotych 0/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub 

kilku z poniższych form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
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z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu 

składania ofert określonego w pkt. 7.1.1. SIWZ. 4. W przypadku wnoszenia wadium w 

pieniądzu kwotę określoną w pkt 3.1. SIWZ należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego w banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 13 

1020 5590 0000 0502 9120 7016. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej 

należy uwzględnić czas, w jakim wykonywane są operacje międzybankowe tak, aby 

przelew znalazł się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem daty oraz 

godziny składania ofert. 5. Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: „Wadium w 

postępowaniu na serwis kotłowni w Oddziale ZUS w Kielcach, znak sprawy 

150000/271/ZP-4/2020”. 6. Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert określonej w pkt. 7.1.1. SIWZ). 7. W 

przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 

3.2.2 – 3.2.5 SIWZ kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się 

dołączyć do oferty, a oryginał w osobnej kopercie należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego w Kielcach ul. Kolberga 2a, piętro IV, pok. 422 – Wieloosobowe 

Stanowisko zamówień Publicznych. 8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia 

wadium w formie pieniądza dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium lub 

jego kopia został załączony do oferty. 9. Wadium wnosi się na rzecz Zamawiającego 

(beneficjenta): Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 

5, 01-748 Warszawa, Oddział w Kielcach, ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce. 10. Z 

dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub 

poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób 

nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy 

stanowiące podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować 

cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 11. Nie wniesienie wadium 

lub wniesienie w sposób nieprawidłowy (także na przedłużony okres związania ofertą) 

skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 12. Zamawiający zwróci wadium wszystkim 

Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
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najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 3.5. SIWZ. 13. Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwróci wadium 

niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 

3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 
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IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 
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Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert 

w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, 

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Suma wartości serwisowania w okresie obowiązywania umowy brutto 60,00

Czas realizacji naprawy w przypadku awarii 25,00

Okres gwarancji na wymienione części 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 
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Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Z zastrzeżeniem wynikającym z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych jest nieważna. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj. w 

szczególności: 1) zmian związanych z przyczynami organizacyjnymi po stronie 

Zamawiającego: a) pomniejszenie ilości serwisowanych urządzeń bądź instalacji w przypadku 

wycofania z eksploatacji z adekwatnym pomniejszeniem wynagrodzenia w umowie z tytułu 

mniejszej ilości urządzeń bądź instalacji podlegających serwisowi. Zmiana ilości i kosztów 

podlegających przeglądom i konserwacjom instalacji i urządzeń w umowie następowałaby od 

przeglądu przed którym Zamawiający poinformował pisemnie Wykonawcę o zmniejszeniu 

ilości urządzeń bądź instalacji podlegających przeglądom i konserwacjom oraz wskaże kwotę, 

o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie, uwzględniającą powyższe zmiany, b) 

pomniejszenie ilości serwisowanych urządzeń bądź instalacji w przypadku czasowego 

wycofania z eksploatacji. W takim przypadku faktyczne wynagrodzenie z tytułu przeglądów 
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konserwacyjnych w okresie przejściowego wycofania z eksploatacji określonych urządzeń 

bądź instalacji zostanie pomniejszone o nieeksploatowane urządzenia bądź instalacje. Zmiana 

ilości i kosztów podlegających przeglądom i konserwacjom urządzeń bądź instalacji w umowie 

następowałaby od przeglądu przed którym Zamawiający poinformował pisemnie Wykonawcę 

o zmniejszeniu ilości urządzeń bądź instalacji podlegających przeglądom i konserwacjom oraz 

wskazał kwotę, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie, uwzględniającą powyższe 

zmiany. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o dacie wdrożenia do eksploatacji 

urządzenia bądź instalacji i od tego dnia Wykonawca będzie naliczał należne za konserwacje 

wynagrodzenie, c) pomniejszenie ilości serwisowanych urządzeń bądź instalacji w przypadku 

konieczności wykonania ich remontu kapitalnego lub modernizacji, które to czynności nie będą 

realizowane na podstawie niniejszej umowy. Urządzenia bądź instalacje, które zostaną 

poddane kapitalnemu remontowi lub modernizacji zostaną wyłączone z serwisu w ramach 

niniejszej umowy na okres udzielonej gwarancji na wykonany remont lub modernizację. 

Zmiana ilości urządzeń bądź instalacji i kosztów podlegających w tym zakresie przeglądów i 

konserwacji w umowie następowałaby od przeglądu przed którym Zamawiający poinformował 

pisemnie Wykonawcę o wyłączeniu określonych urządzeń bądź instalacji z eksploatacji w celu 

ich remontu lub modernizacji oraz wskaże kwotę, o którą zostanie pomniejszone 

wynagrodzenie, uwzględniającą powyższe zmiany, d) zmiana terminu płatności lub sposobu 

jego liczenia wynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, e) konieczność 

wprowadzenia zmiany, która jest korzystna dla Zamawiającego. Wprowadzenie takiej zmiany 

jest możliwe pod warunkiem, że gdyby hipotetycznie dokonać jej wprowadzenia przed 

terminem składania ofert nie miałoby to wpływu na krąg Wykonawców ani też na wybór oferty 

najkorzystniejszej, 2) Zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa: a) wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2 umowy może ulec zmianie z 

zastrzeżeniem postanowień lit. b) - e) w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i 

usług (VAT), - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j.: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, b) w 
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przypadku zmiany przepisów, o których mowa w lit. a), skutkujących zmianą wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze Stron umowy, w terminie od dnia 

opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, 

może wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia 

(zmniejszenia lub zwiększenia), c) podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości 

wynagrodzenia, będzie przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów 

Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na 

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami 

uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia, d) przed podjęciem decyzji o zwiększeniu 

wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń 

dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny 

możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie 

finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok, e) w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego braku możliwości zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie 

wynagrodzenia, Zamawiający dokona stosownego skrócenia okresu świadczenia usług, 3) 

konieczności wprowadzenia innych zmian w umowie wynikających ze zmian bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, w oparciu, o które realizowana jest umowa, 4) zmiany nr 

rachunku bankowego na który jest regulowane wynagrodzenie za wykonaną usługę, 5) zmiany 

okresu realizacji umowy, tj. skrócenie terminu końcowego do którego miała być realizowana w 

wyniku wyczerpania maksymalnej wartości umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy w sposób, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) lit. b) umowy. 6) zmiany Podwykonawcy ujawnionego w 

umowie na innego lub rezygnacji z Podwykonawcy na rzecz samodzielnej realizacji umowy 

przez Wykonawcę, 7) wydłużenia przez Wykonawcę okresu gwarancji na wykonane naprawy 

lub części o dowolny okres. 4. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile 

taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do 

informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą 

dotyczyć w szczególności: 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za 

wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby 

uczestniczyć w realizacji umowy, 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora 
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sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 3) poleceń 

wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych 

z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567 i poz. 568), 4) wstrzymania dostaw 

produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub 

trudności w realizacji usług transportowych, 5) okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 4 pkt 

1) – 4) umowy, w zakresie w jakim dotyczą one Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

5. Każda ze Stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie umowy. 6. Strona na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w § 12 ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej 

Stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których 

mowa w § 12 ust. 4 umowy, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona otrzymała kolejne 

oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 7. Zamawiający, po 

stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w § 12 

ust. 4 umowy mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w 

uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3) 

ustawy Pzp, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub 

czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę sposobu wykonywania 

usług, 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 

50% wartości pierwotnej umowy. 8. Jeżeli umowa zawiera postanowienia korzystniej 

kształtujące sytuację Wykonawcy, niż wynikałoby to z § 12 ust. 7 umowy, do zmiany umowy 

stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, o których mowa w § 12 ust. 4 umowy, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy 

do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. 9. Jeżeli umowa zawiera 

postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, Strona w 

stanowisku, o którym mowa w § 12 ust. 4 umowy, przedstawia wpływ okoliczności 
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związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub 

odszkodowań, lub ich wysokość. 10. Wykonawca i Podwykonawca, po stwierdzeniu, że 

okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte 

wykonanie łączącej ich umowy lub jej części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w 

szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić 

wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres 

wzajemnych świadczeń. 11. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w § 12 

ust. 4 umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część umowy powierzoną do wykonania 

Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich 

umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez Podwykonawcę nie 

będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w § 12 ust. 4 umowy, 

zmienionej zgodnie z § 12 ust. 7 umowy. 12. Przepisy § 12 ust. 9 i 10 umowy stosuje się do 

umowy zawartej między Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 13. Nie stanowi zmiany 

umowy w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-

organizacyjną umowy (w szczególności zmiana danych teleadresowych), 2) zmiana osób 

upoważnionych do koordynacji realizacji umowy, o których mowa w § 14 ust. 6 pkt. 1) i 2) 

umowy, 3) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, do których 

stosować należy przepisy obowiązujące w danym czasie, 4) zmiany osób przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy z zastrzeżeniem, że posiadają wymagane uprawnienia 

i kwalifikacje wymagane w umowie i opisie przedmiotu zamówienia, o czym Wykonawca 

każdorazowo obowiązany jest informować Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym 

realizację umowy. 14. Zmiany, o których mowa w § 12 ust. 3 umowy dokonywane są w drodze 

porozumienia Stron w formie aneksu do umowy, za wyjątkiem § 12 ust. 3 pkt 1) lit. a) - c) 

umowy. 15. Zmiany, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1) lit. a) - c) umowy oraz w § 12 ust. 4 

pkt 1), 2) i 4) umowy dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia 

Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-05-27, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych są: 

Agnieszka Bujnowska, stanowisko służbowe: Główny Specjalista tel. (0 41) 33 56 748, e-mail: 

zap_kielce@zus.pl Paweł Orliński, stanowisko służbowe: Starszy Specjalista tel. (0 41) 367-

74-23, e-mail: zap_kielce@zus.pl Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach 

dotyczących przedmiotu zamówienia jest: Marek Armata, stanowisko służbowe: Starszy 

Specjalista tel. (0 41) 335-65-06, e-mail: marek.armata@zus.pl godziny kontaktu: 7.30 – 15.00 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
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