
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Doświetlenie przejść dla pieszych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doświetlenie przejść dla pieszych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae4d5931-9385-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027414/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02 11:40

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002304/03/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Doswietlenie przejść dla pieszych

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.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?
s=0cffc2ec8e87e77abda1045b6a821b7c531ee3d0

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://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?
s=0cffc2ec8e87e77abda1045b6a821b7c531ee3d0

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone
w SWZ

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”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480
Karczew tel. 22 780 64 21• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w
Otwocku jest Pani Daria Bartnicka, email: iod@powiat-otwocki.pl ,• Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego,• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;•
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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; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;• nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/P-07/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.8.) 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 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach
powiatowych Powiatu Otwockiego poprzez doświetlenie przejść dla pieszych.2) Poprawę
bezpieczeństwa należy wykonać na następujących przejściach:a) na drodze powiatowej Nr
2715W w Pogorzeli na ul. Warszawskiej w rejonie przystanku autobusowego – przejście dla
pieszych z azylemb) na drodze powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul.
Leśną,c) na drodze powiatowej Nr 2768W – ul. Granicznej w Józefowie pomiędzy ul. Teatralną a
ul. Uśmiech,d) na drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul.
Reymonta e) na drodze powiatowej Nr 2756W ul. Orlej przy skrzyżowaniu z ul. Pod Zegaremf)
na drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego pomiędzy ul. Prusa i Kopernikag) na drodze
powiatowej Nr 2729W ul. Częstochowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Żaboklickiego– przejście dla
pieszych z azylemh) na drodze powiatowej Nr 2726W w miejscowości Sobiekursk przy szkole
podstawoweji) na drodze powiatowej Nr 2773W ul. Warszawskiej w Karczewie przy ul.
Przechodniejj) na drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty przy szkole podstawowejk)
na drodze powiatowej Nr 2743W w miejscowości Człekówka przy szkole podstawowej l) na
drodze powiatowej Nr 1302W w miejscowości Siedzów przy szkole podstawowejm) na drodze
powiatowej Nr 2753W ul. Garwolińskiej w Sobieniach -Jeziory przy szkole podstawowej n) na
drodze powiatowej Nr 2709W w miejscowości Glinianka przy skrzyżowaniu z drogą powiatową
Nr 2706Wo) na drodze powiatowej Nr 2711W w miejscowości Glinianka przy skrzyżowaniu z
drogą powiatową nr 2709W 3) W ramach realizacji zamówienia należy wykonać dokumentacje
projektową oraz wykonać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją robót budowlanych.4)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w programie funcjonalno –
użytkowym (PFU). 5) Dokumentację projektową oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie
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z założeniami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU).6) Zamawiający
informuje, że przedmiotowe prace będą wykonywane w pasie dróg powiatowych, dlatego nie jest
wymagana decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robot, a tym
samym nie zostanie naliczona oplata.7) Dla lokalizacji wyznaczonych w celu realizacji zadania,
w którym Wykonawca będzie miał już opracowaną dokumentację i będzie posiadał wszystkie
decyzje i uzgodnienia, przystąpi niezwłocznie do realizacji robót budowlanych, w tym miejscu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 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

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 59

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

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 nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:d) zdolności technicznej i zawodowej:Wykonawca
spełni warunek, jeżeli wykaże że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co
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najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia przejść dla
pieszych, które w swym zakresie i informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z
umową, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumentyb) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co
najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji dla budowy oświetlenia ulicznego
przejść dla pieszych, które w swym zakresie i informację o tym, czy usługi zostały wykonane
zgodnie z umową, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługa została wykonana przy czym dowodami o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumentyc) dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia: kierownika budowy – 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami w specjalności elektroenergetyczne bez ograniczeń według obecnych przepisów
Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej
obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Kierownik robot musi posiadać minimum 3
letnie doświadczenie w wykonywaniu robót jako kierownik robot elektroenergetycznychd)
dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: jedną osobę do projektowania
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który w ciągu ostatnich 3 lat
przed dniem wszczęcia postępowania wykonał minimum jeden projekt w specjalności
elektroenergetycznej oraz posiada wykształcenie wyższe techniczne

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:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust .1 pkt 3, 4, 5, 6 podstaw wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Zamawiający nie wymaga
złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w
SIWZc) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
oferta jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie
wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosku o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu – załącznik do SWZ d) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z
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informacjami na temat ich uprawień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do
dysponowania tymi osobami – załącznik do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł 2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4
pzpz wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d)
poręczeniach udzielonych przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310, 836 i 1572)3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Bank Spółdzielczy w Karczewie, Nr 97 8023 0009 2001 0009 8805 0014 Powiat
Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte
36, 05-480 Karczew tytułem Wadium Nr ZDP/P-08/2021. Wniesienie wadium w pieniądzu
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą
uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na
rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania
ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które elementy dostawy wykonują
poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
ozamówienie.

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:
zmiana terminu ukończenia robót:a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w
szczególności:klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych,
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prowadzenie robót i sprawdzeń,
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dokonywanie odbiorów,b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, c) zmiany będące następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez
Zamawiającego;d) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych
podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji we) inne przyczyny
zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową; f) zmiany będące
następstwem konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu Umowy. a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności
następującymi okolicznościami: c) Zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego
pominięcia w przedmiarach określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do
prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku obiektywnej
konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia jednostek przedmiarowych i zakresu robót
zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot wykracza
poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SIWZ). Zastrzeżenie - jeżeli
konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie
zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia;3) Pozostałe zmiany
spowodowane następującymi okolicznościami: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie
przedmiotu umowy, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących
uniknięcie lub usunięcie kolizji.d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art.
3571 Kodeksu cywilnego.e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub
techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ;f) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w
treści umowy;4) Zmiana osób i podmiotów:a) Zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania
zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione
wystąpienie Wykonawcy,b) Zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w
ofercie w przypadku sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, jeżeli
nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków,c) Zamawiający, na pisemny wniosek
Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamówienia.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?
s=0cffc2ec8e87e77abda1045b6a821b7c531ee3d0

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-18
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