Ogłoszenie nr 2021/BZP 00052809/01 z dnia 2021-05-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i
Stare Bożejewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIZNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670002
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. kpt. Władysława Raginisa 35
1.5.2.) Miejscowość: Wizna
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-430
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.7.) Numer telefonu: 86 888 90 00
1.5.8.) Numer faksu: 86 888 90 13
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawizna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wizna.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:

Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i
Stare Bożejewo
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-726408cc-b30c-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00052809/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-12 14:20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003967/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa odcinka wodociągu DN160 o dł. 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i
Stare Bożejewo
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: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

PROW 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia
w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji
fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni
ścieków w Wiźnie” , Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa.
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://bip.wizna.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://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej - sekretariat@gminawizna.pl2. Uczestnicy postępowania składając ofertę
akceptują postanowienia:1) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal – dostępnego pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi2) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP –
dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf3.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do „Formularza do
komunikacji”.4. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą formularza do złożenia lub wycofania
oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.5. Wykonawca przed
upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób wycofania oferty
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został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu.6. 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB. 8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich wpływu do Zamawiającego.9. Skrytka e-PUAP Zamawiającego:
/ugwizna/skrytka10. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docs, .rtf lub .odt, pades, xades. Zamawiający zaleca
przesyłanie plików w formacie .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
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informujemy, o
zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach w związku z
tym: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława
Raginisa 35, 18-430 Wizna 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod mailem:
iod@wizna.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie Ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji
zamówienia oraz przechowywany zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 6. Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w uzasadnionych
przypadkach usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu wykonania
swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: iod@wizna.pl 7. Podanie przez Pana/Panią
danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa, w pozostałych przypadkach jest
dobrowolne. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GŚ.271.4.2021
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: Nie
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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 budowa odcinka sieci wodociągowej spinającego odrębne
grupowe układy wodociągowe tj. Wodociąg Wizna i Wodociąg Stare Bożejewo o długości ok.
0,730 km w oparciu o rurociąg PE 100 RC PN 10 (SDR17) o średnicy DN 160*9,5 mm.
Inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 231 obręb ewidencyjny 0014 Rutki oraz na
działkach o nr ewid. 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125, 165 obręb ewidencyjny 0008 Męczki.W
ramach zamówienia wykonane zostaną następujące rodzaje robót: - roboty budowlano montażowe i instalacyjne zgodnie z dokumentacja techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do
SWZ;- roboty pomocnicze, przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych
uszkodzeń;- zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie;- przeprowadzenie wymaganych
prób, badań i sprawdzeń;- przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa
związanych z oddaniem obiektu do użytku,- współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiającym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
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 ofert zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:a) cena - 60%b) okres gwarancji - 40%1. Zamawiający dokona oceny
złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria iich wagi.Ofertom przyznane zostaną punkty
obliczone następująco:a) kryterium – cena:(Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie:Cn najniższa cena spośród ofert,Cof.b. - cena oferty badanej,100 - wskaźnik stały,60% - procentowe
znaczenie kryterium ceny.Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium
„cena” otrzyma maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów,b) kryterium –
okres gwarancji:Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na
wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji
należy podać w pełnych miesiącach.Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie – 24
miesiące,Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie – 60 miesięcy.(Gof.b. / Gn x 100) x 40% =
ilość punktów, gdzie:Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej,Gn - najwyższy okres gwarancji spośród
ofert,100 - wskaźnik stały,40% - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji.Oferta spełniająca
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w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „okres gwarancji” otrzyma maksymalną ilość
40 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.Punkty w powyższych kryteriach zostaną
zsumowane.Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100
pkt.
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:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
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: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w
postępowaniu:1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia
warunków w tym zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunków w tym
zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunków w tym
zakresie.4) Zdolności technicznej lub zawodowej:a) w zakresie zdolności technicznej – warunek
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował osobami
zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia odpowiednie do specyfiki robót,
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wynikającym z
przedmiotu niniejszego zamówienia,Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi
jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu.b) na
potwierdzenie zdolności zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w
okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem były
roboty budowlane polegające na budowie przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o
wartości nie mniejszej niż 350 000 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że ww. roboty
zostały wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
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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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w
postępowaniu:1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia
warunków w tym zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunków w tym
zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.4)
Zdolności technicznej lub zawodowej:a) w zakresie zdolności technicznej – warunek zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował osobami zdolnymi do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, posiadającymi uprawnienia odpowiednie do specyfiki robót, zgodne z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia,Wskazany wyżej wykaz
personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w
postępowaniu.b) na potwierdzenie zdolności zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wykazał, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem
były roboty budowlane polegające na budowie przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o
wartości nie mniejszej niż 350 000 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że ww. roboty zostały
wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone.W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie
niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie
średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku
Polskiego na dzień zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej.
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 wymaga wniesienia wadium w wysokości 6000 zł przed upływem terminu
składania ofert określonego w niniejszej SWZ.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w
kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach
ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: 14
8762 1019 0027 8672 9000 0020, Hexa Bank Spółdzielczy, o. Wizna z adnotacją: „zamówienie
pn.: „Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe
Wizna i Stare Bożejewo”.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą
wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem
terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o
których mowa w pkt 2 lit. b) – d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Zamawiający zwraca wadium Zamawiający zwróci
wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy PZP.7. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w
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okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku
wspólnegoubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenia, o których mowa
w pkt. XV.3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania przez Wykonawcę na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z
oświadczeniem, także 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
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 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: 2021-05-20 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-18
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