
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługa rozbudowy oprogramowania Otwartego Systemu Archiwizacji (zwanego dalej OSA) o
nową funkcjonalność.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Archiwstyki Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385444632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rejtana 17 25/26/27

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-516

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zonko@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://archiwa.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:

Usługa rozbudowy oprogramowania Otwartego Systemu Archiwizacji (zwanego dalej OSA) o
nową funkcjonalność.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67bdfdd4-a452-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00040189/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-26 11:15
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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 00026862/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Rozbudowa oprogramowania Otwartego Systemu Archiwizacji (zwanego dalej OSA) o
nowe funkcjonalności

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://miniportal.uzp.gov.pl, https://cas.bip-e.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: Komunikacjapomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie podmiotowych i przedmiotowychśrodków
dowodowych (o ile są wymagane) innych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomieńoraz
przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-
mailZamawiającego:przetarg@cas.org.pl . Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem
miniPortalu,adres: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Zainteresowany złożeniem oferty
Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w przywołanych
Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków korzystania
z miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych Regulaminów.Szczegółowe instrukcje użytkowania
miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortalePUAP.pdf

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
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/04/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIANazwa: Panel administratora OSA.Opis
funkcjonalności:Otwarty System Archiwizacji jest narzędziem cieszącym się dużą popularnością
wśród archiwów społecznych. Aktualnie korzysta z niego ponad 200 organizacji i instytucji
prowadzących archiwa społeczne. Ich liczba stale powiększa się. Panel administratora jest
niezbędny do sprawnego zarządzania podmiotami i ich zasobami w OSA. Ma przede wszystkim
umożliwić automatyczne zakładanie kont, monitorowania przyrostu danych, generowanie
statystyk. Z założenia będzie dostępny tylko dla wyznaczonych pracowników CAS. Cechy
funkcjonalności:1. panel administratora jest odrębną podstroną w panelu redaktora OSA,
dostosowana wizualnie do pozostałych komponentów;2. panel jest dostępny po zalogowaniu
tylko i wyłącznie dla pracowników CAS;3. panel zawiera informacje o instytucjach (m.in. nazwę
instytucji, kod instytucji rodzaj instytucji, nazwę archiwum etc.), które mają założone konta w
OSA oraz o przypisanych do nich kontach przedstawicieli instytucji tj. kierownika, redaktorów,
edytorów (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail);4. panel zawiera informacje o dacie utworzenia
konta dla danej instytucji;5. panel zawiera informacje o statystykach wszystkich instytucji (liczby
rekordów i plików cyfrowych w panelu redaktora, liczby rekordów i plików cyfrowych na portalu
osa.archiwa.org / zbioryspoleczne.pl);6. panel zawiera informacje o aktywności danej instytucji
w zakresie opracowania i publikacji rekordów;7. panel umożliwia założenie konta dla nowej
instytucji oraz jego usunięcie;8. panel umożliwia zakładanie kont użytkownikom danej instytucji,
zmianę ich roli (Kierownik, Redaktor, Edytor), usuwanie kont;9. panel umożliwia zakładanie kont
pracownikom CAS, w tym nadawanie dostępu do panelu administratora;10. dane w panelu
administratora CAS są zsynchronizowane z danymi w panelach redaktorskich wszystkich
instytucji.Front-end:1. podstrona panelu administratora jest wizualnie i funkcjonalnie spójna z
panelem redaktora;2. podstrona panelu administratora w panelu bocznym ma następujące
zakładki:a. Instytucje:• lista instytucji, zawierająca dane takie jak: kod instytucji, ID instytucji,
rodzaj instytucji, nazwa instytucji, nazwa archiwum, data założenia konta w OSA (generowana
automatycznie);• lista kont użytkowników w ramach instytucji zawierająca informacje takie jak:
imię, nazwisko, adres e-mail (login), rola, data założenia, ID;• funkcjonalności opisane niżej nad
listą instytucji;b. Statystyki:• przedstawione w postaci tabelarycznej;• nagłówki tabeli m.in.: kod
instytucji, rodzaj instytucji, nazwa instytucji, nazwa archiwum, data założenia konta instytucji,
liczby rekordów (z podziałem na typ dokumentacji) i plików cyfrowych w bazie (na 4 poziomach
opisu archiwalnego: zespół / zbiór, seria / podseria, jednostka archiwalna, dokument), liczby
rekordów i plików cyfrowych (wraz z inf. dot. formatów i rozmiarów plików) i na portalu
osa.archiwa.org (na 4 poziomach opisu archiwalnego: zespół / zbiór, seria / podseria, jednostka
archiwalna, dokument),• informacje o przyroście rekordów danej instytucji w panelu i na portalu
osa.archiwa.org;• funkcjonalności opisane niżej nad listą instytucji (sortowanie, określenie
przedziału czasowego dot. statystyk, filtrowanie);c. Centrum Archiwistyki Społecznej:• lista kont
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użytkowników w ramach instytucji: imię, nazwisko, adres e-mail, data założenia.Funkcjonalności
dostępne na podstronie panelu administratora:1. zakładka “Instytucje”:a. przegląd instytucji;b.
dodawanie nowych instytucji;c. usuwanie instytucji;d. zakładanie kont użytkowników dla
instytucji i przypisywanie ról (Kierownik, Redaktor, Edytor);e. zmiana roli użytkowników panelu
redaktora instytucji;2. zakładka “Statystyki”:a. sortowanie instytucji m.in. po dacie założenia
konta instytucji, kodzie, nazwie instytucji / nazwie archiwum, danych statystycznych dotyczących
liczby rekordów (w panelu instytucji i na portalu osa.archiwa.org);b. możliwość określenia
zakresu chronologicznego (w miesiącach i latach), w jakim będą pokazane powyższe dane
(filtrowanie według określonego przedziału czasowego, według rodzaju instytucji);3. zakładka
“Centrum Archiwistyki Społecznej”:a. zakładanie kont, określanie ról;b. zmiana roli;c. usuwanie
kont;

4.2.6.) Główny kod CPV: 72262000-9 - Usługi rozbudowy oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie osób skierowanych do realizacjivzamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

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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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.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek,
jeżeli wykaże, że:● w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co
najmniej 3 usługi w zakresie budowy i/lub rozbudowy systemów informatycznych
bazodanowych, w tym minimum jedna usługa o wartości co najmniej 100 000,00 PLN wykonana
w ramach jednego kontraktu (umowy),W przypadku usług nadal wykonywanych wartość usługi
zrealizowanej przed upływem terminu składania ofert nie może być niższa od kwoty podanej
powyżej.● dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia co najmniej 4
osobowym zespołem zdolnym do wykonania zamówienia, który odpowiednio do osoby i jej roli w
realizacji zamówienia spełnia następujące wymagania:1. Kierownik projektua. posiada
wykształcenie wyższe,b. posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną
aktualnym certyfikatem Prince2 Practitioner lub AgilePM Practitioner lub Professional Scrum
Product Owner I lub na poziomie wyższym. Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne.
Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie wykazanie przez Wykonawcę certyfikatu
analogicznego, co do zakresu wskazanych powyżej certyfikatów, co jest rozumiane jako:
a)analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat, b) analogiczny
stopień poziomu kompetencji, c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany
dla otrzymania danego certyfikatu, d) analogiczny okres i zakres szkolenia, jeśli uzyskanie
certyfikatu uzależnione jest od odbycia szkolenia.c. posiada minimum 5 letnie doświadczenie w
branży IT,d. pełnił funkcję kierownika lub koordynatora projektu w co najmniej 1 (jednym)
projekcie informatycznym polegającym na budowie i/lub rozbudowie i wdrożeniu systemu
bazodanowego o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto. System musiał być
wykonany i odebrany w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania oferty. 2. Programista
front-enda. posiada wykształcenie wyższe,b. posiada minimum 3 letnie doświadczenie pracy w
charakterze programisty front-end, z wykorzystaniem technologii: JavaScript, HTML5, CSS3,
REST API,c. uczestniczył jako programista front-end w realizacji minimum jednego projektu
informatycznego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, wykonanego w technologii
JavaScript, z wykorzystaniem framework Ember.js lub React.js lub AngularJS. Projekt musiał
być wykonany i odebrany w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert. 3.
Programista back-end a. posiada wykształcenie wyższe,b. posiada minimum 3 letnie
doświadczenie pracy w charakterze programisty back-end, z wykorzystaniem technologii Java,
Spring, Spring Boot i Spring Security, PostgreSql, Elasticsearch, Spock, JUnit;c. uczestniczył
jako programista back-end w realizacji minimum jednego projektu informatycznego o wartości
nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, z wykorzystaniem frameworka Spring w tym Spring
Security i Spring Boot oraz bazy danych Postgresql i Elasticsearch. Projekt musiał być
wykonany i odebrany w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert. 4. Tester
oprogramowania a. posiada minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie testowania systemów
informatycznych, b. uczestniczył jako tester oprogramowania w realizacji minimum dwóch
projektów informatycznych polegających na budowie i/lub rozbudowie i wdrożeniu systemów
bazodanowych o wartości nie mniej niż 30 000,00 PLN brutto każdy. Projekty musiały być
wykonane i odebrane w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert.Zamawiający
nie dopuszcza aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję (rolę) w realizacji zamówienia.
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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:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 2019 r. poz. 369), 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 – załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 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 wstanie
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 3miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Przedłożone dokumenty muszą potwierdzać w sposób bezsporny spełnienie warunku
określonego w Rozdziale VIII, pkt. 2 ppkt , wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ,2. wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -
załącznik nr 7 do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust.
1 SWZ;2) Wykaz doświadczenia osób przewidzianych do realizacji zamówienia- wzór załącznik
nr 8 do SWZ, 3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ
(jeżeli dotyczy);4) pełnomocnictw (jeżeli dotyczy) w przypadku gdy upoważnienie do
podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa -
winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty.

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:
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

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:
Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień Umowy, w zakresie:a) osób
wskazanych w załączniku nr 5 do Umowy oraz Kierownika Zespołu Wykonawcy, wymienionego
w § 13 umowy. Zmienione osoby muszą spełniać kryteria zgodnie wskazane w powyższym
załączniku;b) terminu realizacji niniejszej umowy, za zgodą Zamawiającego, w przypadku kiedy
Strony podejmą wspólnie taką decyzję, a opóźnienie w realizacji nie będzie zawinione przez
Wykonawcę;c) uzasadnionej przyczyny technicznej, w szczególności ujawnionymi na etapie
prac, konieczności zmiany zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub
niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje
zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny
techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie
sposobu ich realizacji lub też gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;d) zmiany sposobu i terminu
wykonania przedmiotu Umowy wynikającej z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec
lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;e) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy wynikających ze
zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności
mających wpływ na konieczność zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych;f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy wynikającej z okoliczności,
których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a które mają
istotny wpływ na prawidłową realizację przedmiotu Umowy;g) zmiany zakresu zadań i
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z konieczności zmiany zakresu Umowy, wynikającej z
powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie
wykonania Umowy zgodnie z pierwotnymi warunkami.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-06 12:00
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8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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