Słupsk,1 czerwca 2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku
76-200 Słupsk
Ul. Gen. Andersa 4

Zapytanie ofertowe
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku zaprasza do złożenia oferty na zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych)
PN.:

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Żłobka nr 3 przy
ul. Łukasiewicza w Słupsku – etap II
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Wspólny słownik zamówień – CPV:
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana w istniejącym budynku trzykondygnacyjnym (w tym
jedna kondygnacja w piwnicy) instalacji wodnych i kanalizacji sanitarnych na instalacje wraz z robotami
ogólnobudowlanymi. :
Zamówienie swym zakresem obejmuje:
 wymianę instalacji wod - kan


instalację zimnej wody z rur stalowych ocynk. oraz rur PE -Xa, zasilaną z miejskiej sieci
wodociągowej istniejącym przyłączem,



instalację ciepłej wody użytkowej, wody zmieszanej i cyrkulacji z rur PE - Xa, zasilaną z
istniejącego węzła cieplnego,



instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U przeznaczonych do kanalizacji wewnętrznej;

Zakres prac:
Zakres prac obejmuje część instalacji w piwnicy oraz instalacje na parterze w pom. o nr 1.18 i
1.21, na piętrze w pom. o numerach 2.7; 2.13; 2.12; 2.26; 2.27
Zakres prac obejmuje wykonanie demontażu istniejących instalacji oraz wykonanie nowych instalacji
wraz z podejściami, zestawu wodomierzowego, oraz baterii i przyborów sanitarnych wg dokumentacji
projektowej. Zakres zamówienia obejmuje wymianę części instalacji w budynku. Wymienione instalacje
należy włączyć w istniejące układy instalacyjne. W ramach prac należy uwzględnić wymianę drzwi do
pomieszczeń oraz odtworzenie elementów wykończenia budynku w obrębie prowadzonych prac takich
jak tynki, glazura, posadzki wraz z izolacjami i powłokami malarskimi. Przed przystąpieniem do prac

budowlanych należy zainwentaryzować podtynkowe instalacje (np. elektryczne) znajdujące się w
obrębie prowadzonych prac w celu uniknięcia ich uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia istniejących
instalacji należy je naprawić lub wymienić. W przypadku pomieszczeń w których jest demontowana
posadzka leżąca na stropie należy odtworzyć izolacje w systemie 2x folia izolacyjna plus dodatkowo
izolacja mineralna w systemie podpłytkowym. Montaż kratek odpływowych na zaprawie wodoszczelnej
systemowej. W przypadku gdy podczas prowadzonych prac budowlanych zostaną zabrudzone lub
uszkodzone ściany, sufity itp należy je naprawić i pomalować w obrębie pomieszczeń w których
prowadzone będą prace.
1. Wymiana baterii i przyborów sanitarnych oraz roboty ogólnobudowlane wg pomieszczeń:
1.1 Piwnica
Należy wykonać podejście do studni S1. Należy rozebrać nawierzchnie z kostki betonowej wraz z
warstwami podbudowy. Po wykonaniu wykopu należy zaizolować ścianę masą izolacyjną bitumiczną
gr. min 3mm. Po dokonaniu wymiany przewodu należy zasypać wykop zagęszczając grunt warstwami
co 30cm. Nawierzchnie odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym.
1.1 Parter
- Pomieszczenie 1.18 (łazienka dla dzieci) - miski ustępowe wymienić na dziecięce , wymiana
syfonów, duży zlew do wymiany, wymiana mieszacza do wody z termometrem.
Pion K4, przechodzący przez pomieszczenie obudować wodoodporną płytą G-K.
Demotaż drzwi, wykucie ościeżnic i nadproża, powiększenie otworu drzwiowego do szer. 100cm,
osadzenie nadproży 2x L 120 oraz ościeżnic. Demontaż płytek podłogowych, odtworzenie posadzki
wraz z izolacją 2x folia, izolacja mineralna, gres 30x30cm. Demontaż glazury ściennej ze ścian.
Położenie tynku cementowo-wapiennego, wykonanie glazury do wysokości 2m. Osadzenie kratki
wentylacyjnej i parapetów z płyty postforming. Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową.
- Pomieszczenie 1.21 (WC) – miska ustępowa oraz zlew do wymiany,
Pion wodny doprowadzić do pom. 1.21 w przy podłodze w bruździe ściany w pom. 1.20. W pom. 1.21
przejść pod posadzkę, a następnie w ścianę. W pom. 1.20 wykonać bruzdę (o dł. L=2,8m) ,
Demotaż drzwi, wykucie ościeżnic i nadproża, powiększenie otworu drzwiowego do szer. 100cm,
osadzenie nadproży 1x L 120 oraz ościeżnic. Demontaż płytek podłogowych, odtworzenie posadzki
wraz z izolacją 2x folia, izolacja mineralna, gres 30x30cm. Demontaż glazury ściennej ze ścian.
Położenie tynku cementowo-wapiennego, wykonanie glazury do wysokości 2m. Malowanie ścian i
sufitu farbą lateksową.
1.2 Piętro
- Pomieszczenie 2.27 oraz 2.26 (umywalnia i wc) – wymiana miski ustępowej oraz baterii na nową
naścienną.
Demontaż drzwi, wykucie ościeżnic i nadproża, powiększenie otworu drzwiowego do szer. 100cm,
osadzenie nadproży 1x L 120 oraz ościeżnicy szer. w świetle 90cm. Demontaż płytek podłogowych,
odtworzenie warstw posadzkowych wraz z izolacją 2x folia, izolacja mineralna, gres 30x30cm.
Demontaż glazury ściennej. Położenie tynku cementowo-wapiennego, wykonanie glazury do wysokości
2m. Osadzenie kratki wentylacyjnej Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową.
- Pomieszczenie 2.7 (kuchnia) – wymiana jednej baterii zlewozmywakowej, nowy zlew – 2 komorowy
zamiast 3 komór.
Montaż nowoprojektowanego wpustu podłogowego 10x10cm z odpływem
DN50PVC.
Przy pionie K8 wykuć fragment glazury, wykonać wnękę 0,15x0,15m na zawór napowietrzający,
osłonić go kratką wentylacyjną.
Demontaż drzwi, wykucie ościeżnic i nadproża, powiększenie otworu drzwiowego do szer.
100cm, osadzenie nadproży 1x L 120 oraz ościeżnicy szer. w świetle 90cm. Demontaż płytek
podłogowych, odtworzenie warstw posadzkowych wraz z izolacją 2x folia, izolacja mineralna,
gres 30x30cm. Demontaż glazury ściennej. Położenie tynku cementowo-wapiennego,
wykonanie glazury do wysokości 2m. Osadzenie kratki wentylacyjnej i parapetów z płyty
postforming. Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową.
- Pomieszczenie 2.12 (szatnia dla dzieci) – do wymiany umywalka i bateria
Wykonać bruzdę w ścianie. Uzupełnić tynkiem i pomalować.

- Pomieszczenie 2.13 (łazienka dla dzieci) – miska ustępowa do wymiany, nową baterię przy misce
ustępowej zamontować wyżej (85 cm ponad posadzkę), natrysk do demontażu, montaż 2 nowych
wanienek 70x100x55cm, wymiana umywalek na małe dziecięce, nowe baterie stojące
(naumywalkowe) przy umywalkach dziecięcych.
Pierwsza z wanienek zostanie zamontowana w miejscu zdemontowanego natrysku, istniejąca
umywalka dla dorosłych zostanie przeniesiona spod okna na ścianę przy wanience.
Druga z wanienek zostanie zamontowana w miejscu zdemontowanej umywalki na dorosłych ( w
pobliżu okna).
Dokonać obudowy pionu K4 płytami G-K. Przy pionie K5 wykuć fragment glazury, wykonać wnękę
0,15x0,15m na zawór napowietrzający, osłonić go kratką wentylacyjną.
Demontaż trzech par drzwi, wykucie ościeżnic i nadproża, powiększenie otworu drzwiowego do szer.
100cm, osadzenie nadproży 2x L 120 oraz ościeżnicy szer. w świetle 90cm. Demontaż płytek
podłogowych, odtworzenie warstw posadzkowych wraz z izolacją 2x folia, izolacja mineralna,
gres 30x30cm. Demontaż glazury ściennej. Położenie tynku cementowo-wapiennego,
wykonanie glazury do wysokości 2m. Osadzenie kratki wentylacyjnej i parapetów z płyty
postforming. Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową.
2) Instalacja wody zimnej
Woda zimna jest doprowadzona do budynku z jednego przyłącza .
Instalację zimnej wody zaprojektowano:
Od ściany do zaworu odcinającego za wodomierzem i odcinki doprowadzające wodę do hydrantów
wykonać z rur stalowych ocynkowanych średnich typ S wg PN/H-74200 o połączeniach gwintowanych,
uszczelnionych przy pomocy konopi czesanych i pasty uszczelniającej. Jako rozdzielenie instalacji
przeciwpożarowej od bytowej projektuje się zawory priorytetu wody pożarowej. Zlokalizowane
one będą w piwnicy szafkach wraz z zaworami odcinającymi.
Odcinki instalacji oraz piony doprowadzające wodę do przyborów sanitarnych wykonać z rur z
polietylenu sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa. Na parterze instalację wodociągową do przyborów
sanitarnych zaprojektowano w układzie z trójnikami w posadzkach i pod stropami –, podejścia do
przyborów w bruzdach ściennych. Na wyższe kondygnacje woda doprowadzona jest pionami. Należy
wykonać przejścia przez stropy pionów wodociągowych. Przy każdym pionie wody zimnej
projektowany jest zawór odcinający.
Rury powinny być łączone za pomocą tulei zaciskowej w pełnym zakresie średnic. Pozostawioną
instalację (w pomieszczeniu nr 2.2) należy połączyć z istniejącą poprzez przejścia PE/PE, tak, by
zachowana była ciągłość instalacji. Technika połączeń powinna być dopuszczona przez producenta do
zalewania w posadzce, a połączenia nie mogą posiadać uszczelnień typu O-ring. Rura powinna
posiadać warstwę antydyfuzyjną odporną na przenikanie tlenu oraz atest higieniczny Państwowego
Zakładu Higieny.
Stalowe przewody wody zimnej zaizolować izolacją polietylenową gr. 0,5cm dla zabezpieczenia przed
kondensacją.
Instalacje należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia
roboczego tj. 0,9 MPa (bez baterii), nie większym niż ciśnienie maksymalne poszczególnych
elementów systemu.
3) Instalacja wody ciepłej użytkowej
Ciepła woda użytkowa w budynku przygotowywana jest w węźle cieplnym który zlokalizowany jest
w piwnicy.
Główne poziome przewody prowadzić równolegle do poziomów zimnej wody, na wyższe
kondygnacje
c.w.u. i cyrkulację doprowadza się pionami. Piony te prowadzić w szachtach
instalacyjnych łącznie z pionami zimnej wody. U podstawy pionów wody ciepłej i cyrkulacji projektuje
się odcinające zawory kulowe. Dodatkowo na pionach cyrkulacji zastosować zawory regulacyjne.
Odcinki doprowadzające wykonać w bruzdach ściennych z rur wykonanych z polietylenu
sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa w typoszeregu SDR11 (6 bar). Rury powinny być łączone za
pomocą tulei zaciskowej w pełnym zakresie średnic. Technika połączeń powinna być dopuszczona
przez producenta do zalewania w posadzce, a połączenia nie mogą posiadać uszczelnień typu O-ring.

Rura powinna posiadać warstwę antydyfuzyjną odporną na przenikanie tlenu oraz atest higieniczny
Państwowego Zakładu Higieny. Poziomy i piony ciepłej wody i cyrkulacji zaizolować termicznie.
- Izolacja przewodów c.w.u. - polietylenowa.
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:
1

Średnica wewnętrzna do 22 mm - 20 mm

2

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm - 30 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm - równa średnicy wewnętrznej rury

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm - 100 mm

5

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy,
skrzyżowania przewodów 1/2 wymagań z poz. 1-4

6

Przewody ogrzewań centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1 -4, ułożone w
komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych
użytkowników 1/2 wymagań z poz. 1-4

7

Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

Wymianę instalacji cwu należy wykonać od istniejącego króćca o średnicy DN50. Dokonać wymiany
zaworów odcinających na przewodach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji przy węźle.
Instalację wody zimnej i ciepłej wyposażyć w zawory odcinające kulowe, zawory do płuczek
ustępowych.
4) Instalacja kanalizacji sanitarnej
1. Od studni S1 do ściany budynku dokonać wymiany rur kanalizacyjnych PVC 200 lite SN8
Uwaga:Wykonać szczelne przejście przez przegrodę i szczelne włączenie w kinetę studni, w
razie potrzeby dokonać naprawy odkopanej studni betonowej
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą przez:
a) pionową instalację kanalizacyjną projektowaną z typowych rur i kształtek z PVC-U, łączonych
na połączenia rozłączne kielichowe z uszczelnieniem przez zastosowanie pierścienia
gumowego.

b) podejścia do przyborów z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC.
Piony kanalizacyjne wykonać wg rozwinięć instalacji k.s., wyprowadzić nad dach i zakończyć wkładami
kominowymi antyodorowymi. Na każdym pionie na poziomie parteru zaprojektowano czyszczak z PVC
zamykany hermetycznie, dodatkowo przy każdym załamaniu pionu należy zamontować czyszczak.
Poziome przewody podposadzkowej instalacji kanalizacyjnej zaprojektowane z rur i kształtek
kanalizacyjnych PVC-U typu SN8 Lite.
5) Wykonawca w ramach zamówienia musi przeprowadzić wszelkie niezbędne płukania i czyszczenia
instalacji, a także wykonać i dostarczyć zamawiającemu niezbędne atesty i badania dot.
wykonywanych robót.
II. Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2017 do 24.08.2017.

III.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami :
▪ Dyrektor ZŻM w Słupsku – Bożena Wszółkowska – 59-842-67-49
▪ Inwestor Zastępczy – Artur Wysocki – 501-294-079
▪ Kierownik Żłobka nr 3 – Agata Michalak - 59-842-67-67

IV. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego
V. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w jednym egzemplarzu
VI. Oferta na roboty budowlane powinna zawierać kosztorys ofertowy
VII Wymaga się, aby wykonawca dysponował:
a) osobą do kierowania robotami branży budowlanej - min. 1 osoba
b) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadającą
odpowiednie uprawnienia budowlane zgodne z Prawem budowlanym,
VIII. Ofertę należy zamieścić w kopercie zewnętrznej i wewnętrznej opisanych nazwą przetargu i

adresem Zamawiającego i Wykonawcy:
„Oferta: :Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza
w Słupsku- etap II, Nie otwierać przed 14.06.2017 r. godz. 12:30”
IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Składanie ofert 14.06.2017 r. do godziny 12:00 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, 76-200
Słupsk, ul. Gen. Andersa 4 - sekretariat

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.06.2017 r. o godz. 12:30 w Zespole Żłobków Miejskich w
Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Gen. Andersa 4 – sekretariat
X. Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Cena – waga 100%

X. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2.Oferowana cena musi uwzględniać obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną i
znajomością techniczną realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszty prac nie opisany , a bez których
wykonanie zadania byłoby niemożliwe, tj. wszelkie prace przygotowawcze, uzgodnieniowe, koszty
warunków, uzgodnień i opracowań, obowiązujący podatek VAT, itd.
Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
3. Dane cenowe do kosztorysowania, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji
umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i
sztuką budowlaną.
5. Cena brutto określona w ofercie przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji
zamówienia.
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
7. Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy wartość prac niewykonanych.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia ryczałtowego wartości prac
niewykonanych.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i sług (w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) Zamawiający dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Czynności Zamawiającego mają na celu zapewnienie dokonania prawidłowej oceny takiej oferty.
10. Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
11. Wymagane jest dołączenie do oferty formularza cenowego zawierającego ceny elementów
zamówienia.
12. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszystkie koszty, jakie
poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia, zgodnego z obowiązującymi
przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną i znajomością techniczną realizacji
przedmiotu zamówienia.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia nieujęte w opisie, a
bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty obejmujące:
- wszelkie prace przygotowawcze,
- koszty związane z
- obowiązujący podatek VAT, itd.
13. Za ustalenie wartości prac i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
14. Wykonawca zobowiązany jest od wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i
sztuką budowlaną.
15. Cena brutto określona w ofercie przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji
zamówienia.
16. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
17. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i sług (w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) Zamawiający dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Czynności Zamawiającego mają na celu zapewnienie dokonania prawidłowej oceny takiej oferty.
X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
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 udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego;
c)
przez
ustanowienie
zastawu
rejestrowego
na
zasadach
określonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 2.
6. Za zgodą zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w ust. 3.
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
8. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30%
wysokości zabezpieczenia. Zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XI. Umowa
1. Załącznikiem do niniejszego zapytania jest wzór umowy, w którym określono przewidywaną
możliwość wprowadzenia zmian wraz z określeniem warunków tych zmian.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie:
1)
W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac składających się na
przedmiot zamówienia , wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone o wartość
tych prac.
2)
Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia:
3)
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kierowników budów i robót lub
podwykonawców, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy i za uprzednią zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem, że wskazany
przez Wykonawcę projektant lub podwykonawca będzie posiadać konieczne do wykonania
przedmiotu zamówienia uprawnienia do projektowania oraz posiadać odpowiednią wiedzę i
umiejętności do wykonania zamówienia. Możliwe są zmiany nieistotne w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
XII.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, dopuszcza możliwość udzielenia
wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia,
zgodnego z przedmiotem zamówienia.

