
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych na terenie powiatu płońskiego w latach 2021 – 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130382558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Płocka 101

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48236622044

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd2044@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzd-plonsk.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie i utrzymanie dróg

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 powiatowych na terenie powiatu płońskiego w latach 2021 – 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a9036f0-7758-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010876/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-25 14:31
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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 00003782/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont dróg powiatowych na terenie powiatu płońskiego w latach 2021 – 2022 r.

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

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 odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu• miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, • ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal • poczty elektronicznej pzd2044@wp.pl. 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 i wycofania
oferty oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu 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,
zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania dokumentów
elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą
poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej
dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego. 7. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań
dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz
do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: pzd2044@wp.pl8. Dokumenty elektroniczne
(inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
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również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań
dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email pzd2044@wp.pl9. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 10. Zamawiający nie przewiduje
sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.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

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych - Załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT.272.01.21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3973271,45 PLN

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 „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Płońskiego” z
podziałem na 9 odcinków.2. Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia:1) Etap I • Roboty
przygotowawcze• Roboty ziemne• Roboty brukarskie • Nawierzchnia• Pobocza2) Etap II •
Roboty przygotowawcze• Roboty ziemne• Odwodnienie • Nawierzchnia• Pobocza3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacji projektowej i
STWiORB4. kdy zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45233220-6,
45100000-8, 45112000-5, 45233220-7, 45233200-1, 45112600-0, 45111200-0, 45233100-0,
45200000-9, 45233253-75. Wymagania dotyczące gwarancji i rekojmiZamawiający wymaga, aby
Wykonawca odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi przedmiotu zamówienia przez okres co
najmniej 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 6. Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie
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prowadzonych robót objętych umową na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej
organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót).7. Wykonawca we własnym zakresie i na swój
koszt:• urządzi teren budowy i zaplecze budowy, a po zakończeniu prac przywróci teren do
stanu pierwotnego,• oznakuje i zabezpieczy teren budowy,• zapewni bieżącą obsługę
geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą8. Wykonawca będzie ponosił
pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym
oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia.9.
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych,
zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania
prac.10. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z odtworzeniem stanu
pierwotnego w przypadku uszkodzenia istniejących cokołów ogrodzeń oraz naruszenia
stateczności ogrodzeń, furtek i bram oraz koszty związane z zabezpieczeniem ogrodzeń (innych
niż ujęte w przedmiarach).11. Wszystkie elementy z rozbiórki nadające się do ponownego użycia
stanowią własność Zamawiającego (np. kostka, destrukt) natomiast elementy uznane jako
odpad, wykonawca powinien zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt.12.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca
gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających
wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych polegającego na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w zamówieniu podstawowym obejmujących
wykonanie remontu dróg powiatowych w zakresie:• Roboty przygotowawcze• Roboty ziemne•
Odwodnienie• Roboty brukarskie• Nawierzchnia• Poboczao wartości netto nie większej niż 3 100
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000,00 PLN (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych)2. Całkowita wartość zamówienia zostanie
ustalona podczas negocjacji z wybranym Wykonawcą.

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: Przedłużony okres gwarancji i rękojmi

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 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
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Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:• zdolności technicznej lub zawodowej
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
wykażą, że: o wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie,
rozbudowie lub remoncie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż
2 000 000,00 PLN brutto (słownie dwa miliony złotych) ; o dysponują osobami, które będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności pełniącą funkcję: − Kierownika budowy -
co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zmianami)

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

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 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 - wzór stanowi zał. nr 8 do
SWZ; 2) wykaz robót budowlanych (min.1 robota) polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie
lub remoncie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN
brutto (słownie: dwa miliony złotych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi
załącznik nr 9 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 od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 30.000,00 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i
utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.3. Wadium może być
wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w
innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem
na rachunek bankowy zamawiającego nr 43 8230 0007 0022 6471 2000 0005. z dopiskiem
„Wadium w postępowaniu DT.272.01.21 – „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu
Płońskiego w latach 2021 - 2022”. (a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni
od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1) upływu terminu związania ofertą;2) zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z
wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie
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upłynął termin do jego wniesienia8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze
najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego
wniesienia.9. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z
Wykonawcą wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.10.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie
niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium,
jeżeli:1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia,
innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako
najkorzystniejszej;2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana.

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 wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, każdy
z Wykonawców składa:1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 2.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 3. W celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub
informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba,
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt
7.1. -pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu,
członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka
rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca
jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy; 5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; W
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
Wykonawca dołącza również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

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
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowy zakres zmian umowy ostał określony w Załączniku nr do 1 do SWZ - Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 10:00

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

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09
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