
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Malowanie ciągów korytarzowych oraz remont pomieszczenia aneksu kuchennego w budynku
klasowym POSM 2st. - etap II, parter

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im.
Mieczysława Karłowicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000688002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Solna 12

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-736

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61 852 28 56

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzycznanasolnej.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzycznanasolnej.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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:

Malowanie ciągów korytarzowych oraz remont pomieszczenia aneksu kuchennego w budynku
klasowym POSM 2st. - etap II, parter

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-963a74d7-d901-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00099199/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-30 10:28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.muzycznanasolnej.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
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dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP).
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-
mail: administracja@muzycznanasolnej.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): 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”, informuję, że: 
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II
Stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12, 61-736 Poznań, tel. 61 8522856, Faks
61 8522993, adres e-mail: sekretariat@muzycznanasolnej.pl 
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej
II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12, 61-736 Poznań, adres e-mail:
iod2_oswiata@um.poznan.pl 
• Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w
związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem ministra właściwego
do spraw gospodarki w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
• Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w
trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo
zamówień publicznych.
W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w
Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 
• W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to
konieczne) aby móc wykonywać usługi. Przekazywanie Państwa danych nastąpi podmiotom
przetwarzającym z którymi szkoła zawarła umowy. Odbiorcami Państwa danych może być także firma
(podmiot przetwarzający) z którą szkoła zawrze umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który szkoła będzie Państwu
przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).
• Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa
wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami archiwalnymi.
• Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych***;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
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osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO****;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: 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:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących roboty
rozbiórkowe, malarskie, tynkarskie, stolarskie w obrębie parteru budynku szkoły. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ (specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót) oraz załączniku nr 2 do SWZ (przedmiarze robót). W
ramach załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wyodrębnia podkategorie dla których
przygotowana została dokumentacja (roboty rozbiórkowe, tynkarskie, stolarka, posadzka, roboty
malarskie).
2. Przedmiot zamówienia stanowi kontynuację prac, które obecnie są prowadzone na I i II piętrze
budynku szkoły.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy
opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego dokumentu
potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej
działalności, związanej z przedmiotem umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż: 100 000,00
złotych (sto tysięcy złotych). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować
odpowiedzialność cywilną, deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich
następstwa. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (kopia, oryginał do wglądu).
4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę,
osób wykonujących wszystkie roboty budowlane z wyłączeniem-kierownika robót. Przed
zawarciem umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
do przedłożenia oświadczenia, że wskazane osoby będą zatrudnione na podstawie umowy o
pracę w trakcie realizacji zamówienia.
5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym
niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o
pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww.
czynności.
6. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności w zakresie: adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie
jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie
traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących
wskazane czynności na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem kar
umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania.
7. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały
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okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie
Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych
podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona
bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
8. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest przed zawarciem umowy
przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy. 
9. Nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, kosztorysu ofertowego, lub
oświadczenia o zatrudnieniu, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane
będzie jako uchylanie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.
10. Wymagana gwarancja na wykonane roboty budowlane: nie mniej niż 24 miesiące od daty
podpisania końcowego protokołu odbioru. 
11. Zamawiający oświadcza, że jeżeli w dokumentacji przy opisanych rozwiązaniach podane
zostały nazwy charakteryzujące konkretne rozwiązania to są to nazwy mające wyłącznie
charakter przykładowy, a Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne, które nie
będą gorsze od tych opisanych w dokumentach postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która otrzyma
najwyższą liczbę punktów w kryterium cena, termin płatności faktury oraz okres gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3
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4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli ten wykaże, że jest
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (o ile taki wpis jest wymagany). 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje.

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:
nie określa się

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (w przypadku
przedsiębiorców mających swoją siedzibę na terytorium RP będzie to: odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie określa się.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- pełnomocnictwo (o ile jest konieczne)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia:
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -do oferty należy
dołączyć:
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie z art.
125 ust. 1 ustawy składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają braki podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które dostawy, usługi wykonają poszczególni 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. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przewiduje następujące
zmiany treści zawartej umowy:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie
przedmiotu umowy. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien
zgłosić w dokumentacji budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;
2) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji i/lub zakresu robót wraz ze zmianą
wynagrodzenia będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w
szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z
realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych;
3) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji i/lub zakresu robót wraz ze zmianą
wynagrodzenia wynikających z konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji postępowania lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
4) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wynikająca z konieczności
wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja będzie warunkowała wykonanie
przedmiotu umowy i będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
5) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji i/lub zakresu robót wraz ze zmianą
wynagrodzenia wynikająca z działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne,
którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec;
6) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonywania robót budowlanych i/lub rodzaju
materiałów bez zmiany wynagrodzenia, z których będą wykonane roboty budowlane, w
przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia
przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo
wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana
rodzaju materiałów, urządzenia wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której
wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z
pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Dokonanie zmiany
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technologii i materiałów nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy;
7) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących
przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu
prawnego;
8) dopuszczalna jest zmiana danych Wykonawcy, bez zmian samego Wykonawcy;
9) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację
zamówienia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, w zakresie stawki
podatku od towarów i usług;
10) dopuszczalne są zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i
Zamawiającego - tym zakresie zmiany nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu;
11) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji i/lub zakresu robót wraz ze zmianą
wynagrodzenia, wynikająca ze zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy lub jej
części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy;
12) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót wraz z wynagrodzeniem wynikająca z konieczności
wykonania robót zamiennych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-29
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	Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Malowanie ciągów korytarzowych oraz remont pomieszczenia aneksu kuchennego w budynku klasowym POSM 2st. - etap II, parter
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	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
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	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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”, informuję, że:  •	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12, 61-736 Poznań, tel. 61 8522856, Faks 61 8522993, adres e-mail: sekretariat@muzycznanasolnej.pl  Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12, 61-736 Poznań, adres e-mail: iod2_oswiata@um.poznan.pl  •	Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz obowiązującymi przepisami archiwalnymi. •	Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego.  •	W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) aby móc wykonywać usługi. Przekazywanie Państwa danych nastąpi podmiotom przetwarzającym z którymi szkoła zawarła umowy. Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą szkoła zawrze umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych. Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który szkoła będzie Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy). •	Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. •	Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych Mają Państwo: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 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****;
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: nie określa się
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę na terytorium RP będzie to: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-14 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-14 11:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-29



