
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wykonanie projektów zagospodarowania poscaleniowego dla zadań pn.: 
" Scalenie gruntów obręb Mokrzyska oraz obręb Wokowice , Gmina Brzesko,Powiat brzeski z podziałem na części ".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851665249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargizdp@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.powiatbrzeski.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi

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:

Wykonanie projektów zagospodarowania poscaleniowego dla zadań pn.: 
" Scalenie gruntów obręb Mokrzyska oraz obręb Wokowice , Gmina Brzesko,Powiat brzeski z podziałem na części ".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0aa4b4d-ab4d-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00098463/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-25 10:43

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005203/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie projektu zagospodarowania poscaleniowego dla zadania p.n: Scalenie gruntów obręb Wokowice , obręb
Mokrzyska

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
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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.zdp.powiatbrzeski.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: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. 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.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Warunki Uslugi.aspx
oraz Regulaminie ePUAP.
4. 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.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 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).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargizdp@onet.pl 
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email
: przetargizdp@onet.pl 
10. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze
strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
11. Komunikacja w postępowaniu o udzieleniu zamówienia , w tym składanie ofert , wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń miedzy zamawiającym a wykonawcą 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 2020r , poz. 344).

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 zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.ZP.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
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4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: 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:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części nr 1 jest :
Wykonanie projektu zagospodarowania poscaleniowego dla zadania pn.: 
„Scalenia gruntów w części obrębu Mokrzyska , Gmina Brzesko , Powiat brzeski ”.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :
1) pozyskanie niezbędnych materiałów w tym map sytuacyjno-wysokościowych 1:500 do celów projektowych ,
2) pozyskanie decyzji ulicp,
3) pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii geotechnicznych , opracowań materiałów do Decyzji Środowiskowych
Uwarunkowań ( w razie potrzeby) ,
4) opracowanie materiałów dot. wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego ( w razie potrzeby) ,
5) opracowanie operatów wodno-prawnych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym , 
6) wykonanie projektu budowlanego, 
7) wykonanie projektów przekładek urządzeń obcych ( o ile zajdzie konieczność ) , 
8) inwentaryzacja zieleni , pozyskanie decyzji na wycinkę drzew na trasach dróg oraz na działkach rekultywowanych,
9) opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych obejmujących prace budowlane, odwodnieniowe i rekultywacyjne , 
10) opracowanie STWiOR ,
11) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę . 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego , stanowiący 
Załącznik nr 1.1 do swz , który zawiera : 
1. Decyzję Starosty Brzeskiego o środowiskowych uwarunkowaniach ,
2. Decyzję zatwierdzającą projekt scalenia gruntów,
3. Mapę z projektem scalenia,
4. Rekultywację poscaleniową dla obrębu Mokrzyska,
5.Mapę zagospodarowania poscaleniową, 
6. Zagospodarowanie poscaleniowe dla obrębu Mokrzyska .

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

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: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

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
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Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części nr 2 jest:
Wykonanie projektu zagospodarowania poscaleniowego dla zadania pn.: „Scalenia gruntów w części obrębu Wokowice ,
Gmina Brzesko , Powiat brzeski ”.
Zamówienie obejmuje w szczególności: 

1) pozyskanie niezbędnych materiałów w tym map sytuacyjno-wysokościowych 1:500 do celów projektowych ,
2) pozyskanie decyzji ulicp,
3) pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii geotechnicznych , opracowań materiałów do Decyzji Środowiskowych
Uwarunkowań ( w razie potrzeby) ,
4) opracowanie materiałów dot. wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego ( w razie potrzeby) ,
5) opracowanie operatów wodno-prawnych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym , 
6) wykonanie projektu budowlanego, 
7) wykonanie projektów przekładek urządzeń obcych ( o ile zajdzie konieczność ) , 
8) inwentaryzacja zieleni , pozyskanie decyzji na wycinkę drzew na trasach dróg oraz na działkach rekultywowanych,
9) opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych obejmujących prace budowlane, odwodnieniowe i rekultywacyjne , 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego , stanowi
Załącznik nr 1.2.do swz , który zawiera : 
1. Decyzję Starosty Brzeskiego o środowiskowych uwarunkowaniach ,
2. Decyzję zatwierdzającą projekt scalenia gruntów,
3. Mapę z projektem scalenia, obręb Wokowice ,
4. Rekultywację poscaleniową .

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

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: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

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 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie jeżeli : w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej: 
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- jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub
projekt budowlano-wykonawczy) dotyczącej zagospodarowania poscaleniowego w ramach scalania gruntów zakończonego
pozwoleniem na budowę; 

lub 
- jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub
projekt budowlano-wykonawczy) budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy drogi min. klasy Z , zakończone pozwoleniem na
budowę lub decyzją ZRiD ( dla każdej części oddzielnie).

b) dysponuje minimum 1 osobą posiadającą : 
- uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń i posiadać min 3 letnie doświadczenie od uzyskania
uprawnień i zrealizowała co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej ( projekt
budowlano-wykonawczy ) dotyczący zagospodarowania poscaleniowego zakończonego pozwoleniem na budowę , lub
budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy drogi klasy min. Z , zakończone pozwoleniem na budowę lub decyzją ZRiD. ( dla
każdej części oddzielnie).

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: opis lub informacja 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;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2.
Wykaz zawierający wykonanie wykaz usług , a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 6 lat,* a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy -
Załącznik nr 5 do SWZ; - (dla każdej części oddzielnie ).
*okres podany powyżej liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
1.3. wykaz osób dla każdej części oddzielnie skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 – Załącznik nr 6 SWZ. ( dla każdej części oddzielnie) .

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: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 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: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym
m.in. 
- przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10
października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składania
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne , 
- zmiany w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych ,
jeżeli zmiany powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę .
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 
a) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego
lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na
termin realizacji niniejszego zamówienia, 
b) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii) mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania zamówienia, 
c) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w
szczególności: − w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód,
postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, − w przypadku
przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja
zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 
d)zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia, 
e) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację zamówienia, 
f) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia terminie (np.
pomiary, badania) 
g) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki
geologiczne itp.) 
h) wystąpieniem niezgodności pomiędzy częścią opisową, a kartograficzną ewidencji gruntów, 
3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności
uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów
zewnętrznych , 
4) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta, 
Sprawdzającego; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
5) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania
podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że
powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców
określonych w niniejszej umowie, 
c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której
Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem
zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 
Dokładny opis zmian zapisano w projektowanych postanowieniach umowy w Zał. nr 7 do SWZ.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: elektonicznie za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-04
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	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: 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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-05 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: elektonicznie za pośrednictwem miniPortalu
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-05 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-04



