
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892191

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 54

1.5.2.) Miejscowość: Gródek nad Dunajcem

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-318

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminagrodek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminagrodek.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:

Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25c22be8-3299-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00241583/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-21 20:41

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005038/12/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

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
http://gminagrodek.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://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym
składania ofert i oświadczeń, a także podmiotowych środków dowodowych) odbywa się elektronicznie
przy użyciu miniPortalu i ePUAPu za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 2. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 3. Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@gminagrodek.pl (nie dotyczy
składania i wycofania ofert).4. 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
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP). 5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem. 6. Pozostałe wymagania zostały określone w rozdz. VIII i XII 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): 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
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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 Wykonawców będących osobami fizycznymi
lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, a także
pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (np. w zakresie danych osobowych
zamieszczonych w pełnomocnictwie) i członków organów zarządzających wykonawców, będących
osobami fizycznymi, że:1. administratorem danych osobowych w/w osób jest Gmina Gródek nad
Dunajcem, reprezentowana przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem;2. inspektorem ochrony danych
osobowych w Gminie Gródek nad Dunajcem jest Pan Robert Koterla, kontakt:
rkoterla@gminagrodek.pl.Pozostałe informacje dot. RODO zostały ujęte w rozdz. XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.18.2021

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: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

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

Część I: Remont drogi gminnej „Podole – Dział – Jelna” nr 290659K podzielona na 2 etapy:
a. Etap I: Remont drogi gminnej „Podole – Dział – Jelna” nr 290659K w km 2+640 – 3+650 w
miejscowości Przydonica,
b. Etap II: Remont drogi gminnej „Podole – Dział – Jelna” nr 290659K w km 2+595 – 2+640 w
miejscowości Przydonica,
polegający na wykonaniu w szczególności następujących robót:
- Frezowanie nawierzchni
- Mechaniczne ścinanie poboczy
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych
- Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego powierzchniowo utrwalonego grysem i emulsją
asfaltową

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja
techniczna składająca się z następujących opracowań:
1.Szkice sytuacyjne, przekroje poprzeczne
2.Przedmiary robót
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3.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20

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: . Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1.1. (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 60%,
1.2. (Krg) Okres rękojmi i gwarancji jakości– waga 40%.
2. Sposób wyliczenia punktów oferty:
2.1.cena wg zasady im mniej tym lepiej,
2.2. okres rękojmi i gwarancji jakości wg zasady im więcej tym lepiej.
3. Sposób oceny ofert:
3.1. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = PKc + PKrg, gdzie: P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba
punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”, PKrg - liczba punktów
uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres rękojmi i gwarancji jakości”,

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: okres rękojmi i gwarancji jakości

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Remont drogi gminnej „Wiesiółka – Rożnów” nr 290641K podzielona na 2 etapy:
a. Etap I: Remont drogi gminnej „Wiesiółka – Rożnów” nr 290641K w km 0+000 – 0+800 w
miejscowości Rożnów,
b. Etap II: Remont drogi gminnej „Wiesiółka – Rożnów” nr 290641K w km 0+800 – 0+855 w
miejscowości Rożnów,
polegający na wykonaniu w szczególności następujących robót:
- Frezowanie nawierzchni
- Mechaniczne ścinanie poboczy
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- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych
- Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego powierzchniowo utrwalonego grysem i emulsją
asfaltową
- Regulacja studzienek dla włazów kanałowych
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja
techniczna składająca się z następujących opracowań:
1.Szkice sytuacyjne, przekroje poprzeczne
2.Przedmiary robót
3.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20

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: . Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1.1. (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 60%,
1.2. (Krg) Okres rękojmi i gwarancji jakości– waga 40%.
2. Sposób wyliczenia punktów oferty:
2.1.cena wg zasady im mniej tym lepiej,
2.2. okres rękojmi i gwarancji jakości wg zasady im więcej tym lepiej.
3. Sposób oceny ofert:
3.1. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = PKc + PKrg, gdzie: P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba
punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”, PKrg - liczba punktów
uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres rękojmi i gwarancji jakości”,

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: okres rękojmi i gwarancji jakości

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

Część 3
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Remont drogi gminnej „Roztoka -Kąty” nr 290625K podzielona na 2 etapy:
a. Etap I: Remont drogi gminnej „Roztoka -Kąty” nr 290625K w km 0+225 – 0+800 w
miejscowości Roztoka – Brzeziny,
b. Etap II: Remont drogi gminnej „Roztoka -Kąty” nr 290625K w km 0+800 – 0+907 w
miejscowości Roztoka – Brzeziny,
polegający na wykonaniu w szczególności następujących robót:
- Frezowanie nawierzchni
- Mechaniczne ścinanie poboczy
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych
- Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego powierzchniowo utrwalonego grysem i emulsją
asfaltową.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja
techniczna składająca się z następujących opracowań:
1.Szkice sytuacyjne, przekroje poprzeczne
2.Przedmiary robót
3.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20

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: . Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1.1. (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 60%,
1.2. (Krg) Okres rękojmi i gwarancji jakości– waga 40%.
2. Sposób wyliczenia punktów oferty:
2.1.cena wg zasady im mniej tym lepiej,
2.2. okres rękojmi i gwarancji jakości wg zasady im więcej tym lepiej.
3. Sposób oceny ofert:
3.1. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = PKc + PKrg, gdzie: P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba
punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”, PKrg - liczba punktów
uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres rękojmi i gwarancji jakości”,

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
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji jakości

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

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV: Remont drogi gminnej „Jelna – Działy” nr 290690K w km 0+000 – 1+400 w
miejscowości Jelna, polegający na wykonaniu w szczególności następujących robót:
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych
- Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego powierzchniowo utrwalonego grysem i emulsją
asfaltową.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja
techniczna składająca się z następujących opracowań:
1.Szkice sytuacyjne, przekroje poprzeczne
2.Przedmiary robót
3.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20

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: . Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1.1. (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 60%,
1.2. (Krg) Okres rękojmi i gwarancji jakości– waga 40%.
2. Sposób wyliczenia punktów oferty:
2.1.cena wg zasady im mniej tym lepiej,
2.2. okres rękojmi i gwarancji jakości wg zasady im więcej tym lepiej.
3. Sposób oceny ofert:
3.1. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = PKc + PKrg, gdzie: P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba
punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”, PKrg - liczba punktów
uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres rękojmi i gwarancji jakości”,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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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: okres rękojmi i gwarancji jakości

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

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V: Remont drogi gminnej „Sienna - Lipie” nr 290685K w km 0+000 – 1+200 w
miejscowościach Sienna, Lipie, polegający na wykonaniu w szczególności następujących robót:
- Frezowanie nawierzchni
- Mechaniczne ścinanie poboczy
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych
- Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego powierzchniowo utrwalonego grysem i emulsją
asfaltową.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja
techniczna składająca się z następujących opracowań:
1.Szkice sytuacyjne, przekroje poprzeczne
2.Przedmiary robót
3.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20

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: . Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1.1. (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 60%,
1.2. (Krg) Okres rękojmi i gwarancji jakości– waga 40%.
2. Sposób wyliczenia punktów oferty:
2.1.cena wg zasady im mniej tym lepiej,
2.2. okres rękojmi i gwarancji jakości wg zasady im więcej tym lepiej.
3. Sposób oceny ofert:
3.1. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
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P = PKc + PKrg, gdzie: P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc - liczba
punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”, PKrg - liczba punktów
uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres rękojmi i gwarancji jakości”,

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: okres rękojmi i gwarancji jakości

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: Nie

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

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

6.7.) 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:
Wzór umowy szczegółowo przewiduje i określa warunki zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy (w
szczególności §19 wzoru umowy).

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

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-05 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-05 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
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	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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