
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi
polegającymi na termomodernizacji budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola

Marcinkowskiego (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970773231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zyty 26

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-046

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tz2@szpital.zgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

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:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi
polegającymi na termomodernizacji budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola
Marcinkowskiego (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29340be0-ee16-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00127120/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-26 15:59

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

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

Projekt „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLB.03.02.01 08-0045/18-00

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.bip.szpital.zgora.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 niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie wniosków,
oświadczeń - innych niż oferta, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za
pośrednictwem poczty elektronicznej, email: tz2@szpital.zgora.pl. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP) lub nr referencyjny postępowania. 
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i
organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały w SWZ, który został udostępniony
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.bip.szpital.zgora.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności
składanie wniosków, oświadczeń - innych niż oferta, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: tz2@szpital.zgora.pl. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP) lub nr referencyjny postępowania. 
2. Za datę przekazania zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na e-mail: tz2@szpital.zgora.pl.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 MB.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020r. 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 oraz rozporządzeniu Ministra
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Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
5. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt
– zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż
wskazany
w niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie, z
zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy.

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

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.280.16.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

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

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad pracami
projektowymi i robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji budynku „L” Szpitala,
które prowadzone są w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu
pn.: „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ.
Uwaga:
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy. Zakres prac objętych
przedmiotem zamówienia nie obejmuje czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony przepisami Kodeksu Pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

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: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 82

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zespołu inwestorskiego

4.3.6.) Waga: 18

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.
Warunek wynikający z art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy – w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej. 
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia posiada:
1. minimum jedną osobę, skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót
konstrukcyjno - budowlanych, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z
201 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
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zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)
oraz 
b) pełniła samodzielną funkcję techniczną jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, nad realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej w ciągu ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, polegającej na termomodernizacji budynku
użyteczności publicznej, którego kubatura wynosiła nie mniej niż 15 000 m2, a wartość robót
termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000 zł brutto,
2. minimum jedną osobę skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności
instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych (gazów
medycznych), wodociągowych oraz kanalizacyjnych która:
a) posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2017
r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)
oraz 
b) pełniła samodzielną funkcję techniczną jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, nad realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającej na termomodernizacji
budynku użyteczności publicznej, którego kubatura wynosiła nie mniej niż 15 000 m2, a wartość
robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000 zł brutto,
3. minimum jedną osobę skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności
instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz. 1278 z późń. zm) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2017 r. poz. 1332)
oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich UE (Dz. U. 2016 r. poz. 65
z późn. zm.),
oraz 
b) pełniła samodzielną funkcję techniczną, jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nad realizacją co
najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, którego
kubatura wynosiła nie mniej niż 15 000 m2,
a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000 zł brutto,
4. minimum jedną osobę, skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru projektowego w
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specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.
U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.),
oraz
b) posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (jako projektant) w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla co
najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej , którego
kubatura wynosiła nie mniej niż 15 000 m2, a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co
najmniej 1.500.000 zł brutto,
5. minimum jedną osobę, proponowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru projektowego
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych (gazów medycznych), wodociągowych oraz kanalizacyjnych która:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń.
zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.),
oraz
b) posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (jako projektant)
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla co najmniej jednej roboty
budowlanej, wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, którego kubatura wynosiła
nie mniej niż 15 000 m2, a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej
1.500.000 zł brutto,
6. minimum jedną osobę, skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru projektowego w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych
i elektroenergetycznych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z
2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
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zawodowych nabytych
w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.),
oraz
b) posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (jako projektant) w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla co najmniej jednej roboty
budowlanej, wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej , którego kubatura wynosiła
nie mniej niż 15 000 m2, a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej
1.500.000 zł brutto,

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:
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia
Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
b) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie w zakresie pkt 4.1.
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wykazu osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami

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:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Szczegółowe informacje w zakresie wadium m.in
wysokość wadium oraz sposób wniesienia
wadium zostały opisane w SWZ ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

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
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawierają załączony do niniejszej SWZ wzór
umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie
realizacji zamówienia publicznego. Zmiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego
jest możliwa tylko
w zakresie wynikającym z ustawy Pzp (art. 455 ustawy) oraz w przypadkach przewidzianych w
umowie.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
bezpośrednio na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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