
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

remont sufitów w budynku magazynowym Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki
Głównej Województwa Mazowieckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa
Mazowieckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 537 41 75

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: organizacyjny@koszykowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.koszykowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność bibliotek

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

remont sufitów w budynku magazynowym Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki
Głównej Województwa Mazowieckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac933143-9c56-11eb-b7a8-ba075a5bf367
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031958/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13 16:31

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00031783/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 remont sufitów w budynku magazynowym Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki
Głównej Województwa Mazowieckiego

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
https://www.koszykowa.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://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Korespondencja prowadzone będzie w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

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): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa
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Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie,ul. Koszykowa 26/28;2) kontakt z inspektorem ochrony danych
osobowych w Bibliotece: e-mail: iod@koszykowa.pl, tel. (+ 48 22) 5374191;3) Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp; 5) Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych ¹;c) 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
²; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie
przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych
osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ¹ skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.² prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.2. Podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy, konsekwencje nie podania danych
wynikają z ustawy Pzp. 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp
oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z
przepisów prawa. 5. Wykonawca powinien wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Techn. 26.TP.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 162600,00 PLN

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:
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budynek magazynowy, w którym znajdują się zbiory Biblioteki, składa się z 8 kondygnacji
naziemnych o powierzchni kondygnacji ok. 480 metrów kwadratowych i wysokości około 220
cm. Na piętrach II, III, IV, V, VI, VII i VIII stwierdzono odspojenie tynków cementowo –
wapiennych (szacunkowa średnia grubość 2,5 – 3 cm). W zakres przedmiotu zamówienia
wchodzi m.in.1) zabezpieczenie regałów z książkami przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, 2)
zabezpieczenie podłóg, mebli, sprzętu i obszarów tego wymagających przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem,3) demontaż istniejących instalacji elektrycznych natynkowych w miejscach
odspojeń,4) demontaż istniejących elementów instalacji wentylacyjnej w miejscach odspojeń,5)
skucie obszarów odspojonych oraz dalszych odspojeń odkrytych w trakcie wykonywania prac,6)
wynoszenie i utylizacja gruzu,7) zagruntowanie skutych powierzchni gruntem głęboko
penetrującym,8) uzupełnienie skutych tynków tynkiem gipsowym, 9) pomalowanie skutych
powierzchni farbą emulsyjną w kolorze białym,10) montaż zdemontowanych instalacji
elektrycznych natynkowych i elementów instalacji wentylacyjnej,11) sprzątanie pomieszczeń po
wykonanych pracach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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: Ocena ofert za pomocą kryteriów określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres warancji

4.3.6.) Waga: 40,00

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
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Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co
najmniej 2 roboty budowlane, z których każda miała wartość minimum 150 000 zł brutto i
obejmowała swym zakresem remont/modernizację budynku; 2) skieruje do realizacji
zamówienia:a) w zakresie pełnienia obowiązków kierownika robót osobę, która ma uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi (lub
równoważne),b) w zakresie relizacji robót elektrycznych osobę, posiadającą ważne uprawnienia
SEP do 1 kV E+D.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; b)
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie w
jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego), zgodnie z art. 125
ustawy Pzp, wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli Wykonawca polega na zasobach
innego podmiotu);2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby wykonania
Zamówienia - jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, wzór stanowi Załącznik
nr 7 do SWZ;3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;4) oświadczenie Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - jeżeli dotyczy,5)
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym razem z ofertą Oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz z art. 109 ust. 4, 6) w
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby -
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w
Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 w zakresie podstaw w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz z art. 109 ust. 4,

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
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6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:1) mogą złożyć łącznie:
Formularz Ofertowy, Oświadczenie Wykonawców z art. 117 ust. 4 oraz jeżeli występuje -
zobowiązanie innego podmiotu;2) każdy z Wykonawców składa odrębnie Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,, zgodnie z art.
125 ustawy Pzp - w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia wykazuje spełnienie warunków2. Wspólnicy spółki cywilnej uznawani są
za Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i mają do nich
zastosowanie zasady takie same jak w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę.
Oświadczenie z art. 125 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w Rozdziale IV SWZ, ma być
złożone zarówno dla spółki, jak i dla każdego ze wspólników.3. Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia składają ofertę podpisaną przez ustanowionego przez nich
pełnomocnika. Do oferty należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo mocujące pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo takie
musi:1) określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania;2)
wskazywać pełnomocnika i wyliczać wszystkich 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:
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian treści zawartej Umowy w przypadkach wynikających
z przepisu art. 455 ustawy Pzp w przypadkach tam określonych, jak również :1. Zamawiający
dopuszcza dokonanie zmian Umowy:1) zmiany sposobu wykonania Umowy lub zakresu Umowy
w przypadku:a) zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego
ministra - w takim wypadku Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub
zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;b) uzasadnionych
przyczyn technicznych niezależnych od stron Umowy;c) wystąpienia przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego pracami mającymi
wpływ na realizację Umowy w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru pracd)
konieczności zmiany zakresu Umowy, wynikającej z powstałej po zawarciu Umowy sytuacji
braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy, zgodnie z pierwotnie
określonymi warunkami, powstałej po zawarciu Umowy, przy czym zmniejszenie zakresu nie
nastąpi o więcej niż 35%2) zmiany w zakresie terminu wykonania Umowy (terminów pośrednich
i końcowego) w przypadku:a) potrzeby wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia zakresu prac
w oczekiwaniu na dokonanie zmian w przepisach prawa, w sytuacji gdy toczą się prace nad
nowelizacją przepisów;b) zaistnienia siły wyższej;c) wynikającej ze specyfiki działalności
Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania i Odbioru prac;d) konieczności
zmiany terminów spowodowanych zmianami, o których mowa w ust.1 i ust.2 pkt 1;e) zmiany są
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji:f)
wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego;g) zmian, które są następstwem działania
organów administracji,h) wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz
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Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania Umowy

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-29 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Skuteczne złożenie oferty może nastąpić wyłącznie za pomocą:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-29 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na na miniPortalu
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	4.1.2.) Numer referencyjny: Techn. 26.TP.1.1.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)	wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
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	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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