
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Sukcesywna dostawa materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego miasta
Nowego Sącza w roku 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490580733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wyspiańskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184427967

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.nowysacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.nowysacz.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:

Sukcesywna dostawa materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego miasta Nowego
Sącza w roku 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bca4288-6540-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00004914/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-02 11:47
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002742/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów i wyposażenia – oświetlenie ulic, placów i dróg

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.mzd.nowysacz.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: www.mzd.nowysacz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie PZP., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Ofertę,
oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach
danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę (formularz ofertowy +
załącznik nr 1A) a także oświadczenie stanowiące zał. nr 2 składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz.1740) na elektroniczną formę czynności prawnej składa się oświadczenie woli w postaci
elektronicznej wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.3. Zawiadomienia, oświadczenia,
wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują1) drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@mzd.nowysacz.pl2) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji
publicznej obywatel.gov.pl na adres Miejski Zarząd Dróg 33 – 300 Nowy Sącz (/MZD/SkrytkaESP).3)
poprzez platformę zakupowa pod adresem: www.platformazakupowa.pl4. Ofertę wraz z załącznikami,
których Zamawiający wymaga do dołączenia do oferty, Wykonawcy składają za pośrednictwem
Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00004914/01 z dnia 2021-02-02

2021-02-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



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:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22;2) inspektorem ochrony danych
osobowych jest osoba reprezentująca Miejski Zarząd Dróg Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22, kontakt:
adres e-mail:iod@mzdnowysacz.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w 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 art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r.
poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”; 5) 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;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, stosowanie 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;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; 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.2.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów (części i urządzeń
oświetleniowych) do konserwacji oświetlenia ulicznego Miasta Nowego Sącza. Zakres ramowy
dostawy został zawarty w załączniku nr 1A. Zastrzega, się że jest to zapotrzebowanie
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maksymalne i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń, jeżeli Zamawiający nie
zamówi maksymalnych ilości materiałów. Gwarantowana wartość zamówienia wynosi 70 %
wartości wybranej oferty. Materiały muszą być dopuszczone do obrotu na terenie całego kraju,
odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz muszą posiadać ocenę zgodności wyrobu z
zasadniczymi wymaganiami dyrektyw UE. Wykonawca oświadczy, że dostarczone materiały są
wolne od wad jakościowych, wad fizycznych i prawnych, są I gatunku oraz w dniu dostawy są
nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji. Wykonawca dostarczy zamówione materiały na
swój koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający powiadamiać
będzie wykonawcę o rodzaju i ilości materiałów, które mają być dostarczone. Zamawiający
zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w zakresie asortymentu, przy
zachowaniu wartości zamówienia. Do dostarczonych materiałów winne być załączone deklaracje
zgodności i certyfikaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31300000-9 - Drut i kabel izolowany

31320000-5 - Kable energetyczne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31521000-4 - Lampy

31527210-1 - Latarnie

31527270-9 - Platformy oświetleniowe

31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

34928520-9 - Słupy latarniowe

34928530-2 - Latarnie uliczne

34991000-0 - Reflektory iluminacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

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: Według kryteriów

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
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4.3.6.) Waga: 60

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) Nie podlegają wykluczeniu.2)
Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:a) kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie precyzuje szczegółowych
wymagań;b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – należy wykazać, że, wykonawca:� posiada
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzeniac) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie precyzuje
szczegółowych wymagań.

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:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej żąda dostarczenia w
wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP:1) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
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podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym
podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-3, 5 i 6-
10 ustawy PZP sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.5) oświadczenia
wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3-
6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1-3, 5, i 7-10 ustawy PZP oraz stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.6)
oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej stanowiące zał. nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej żąda dostarczenia w
wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP:1) w zakresie posiadania
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:a) oświadczenia o posiadaniu
niezbędnych kompetencji lub uprawnień do realizacji zamówienia – ocena spełniania warunku w
oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;2) w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, która jest nie niższa niż
500 000,00 zł.3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - ocena spełniania warunku w
oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do przedmiotowego postępowania wykonawca zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100)2. Wadium może
zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach
bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Przedsiębiorczości ((t. j. Dz. U z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek
bankowy zamawiającego nr 40 1050 1445 1000 0023 5306 5192 z podaniem w tytule wpłaty
„Sukcesywna dostawa materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego miasta
Nowego Sącza w roku 2021.” Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania wpłaty na
rachunku zamawiającego.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna,
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium należy złożyć w Miejskim Zarządzie
Dróg w Nowym Sączu, przed upływem terminu składania ofert.6. Jeżeli wadium zostanie
wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu
PLN w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.7. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby poręczenie lub
gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.8. Wadium będzie realizowane na zasadach wskazanych w ustawie PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

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. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
podlega unieważnieniu.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają
aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.3. W
przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą
Zamawiającego.4. Zmiany w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez
Wykonawcę.5. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.6. Zmiany umowy mogą dotyczyć:1) zmiany jakości
lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót
budowlanych,2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,3)
zmiany producenta materiałów,4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót
budowlanych;5) terminu realizacji przedmiotu umowy.6) wysokości ostatecznego
wynagrodzenia, które będzie odpowiadać sumie faktur wystawionych przez Wykonawcę, o ile
nie będzie przekraczać maksymalnego wynagrodzenia określonego w treści umowy.7.
Warunkiem dokonania zmian o których mowa w ust. 6 , gdy ich stroną inicjującą jest
Wykonawca, jest złożenie wniosku przez Wykonawcę zawierającego:1) opis propozycji zmian2)
uzasadnienie zmiany3) opis wpływu zmian na termin wykonania umowy8. Zmiany, o których
mowa w ust. 6 pkt 1-5 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione
okoliczności:1) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót
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budowlanych;2) zmiana obowiązujących przepisów;3) podniesienie trwałości obiektu;4)
podniesienie bezpieczeństwa wykonywanie robót;5) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót
lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu;6) zaistnienia
nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń
uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach;7) siła wyższa.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-12 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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