
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Złotoryi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Orląt Lwowskich 1

1.5.2.) Miejscowość: Złotoryja

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 76/ 8779 100

1.5.8.) Numer faksu: 76/ 8783 120

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zlotoryja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.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:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Złotoryi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d2c769a-631a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00327629/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-22 13:38
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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 00001515/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Kościuszkii Kolejowej w
Złotoryi.

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://platformazakupowa.pl/zlotoryja

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://platformazakupowa.pl/zlotoryja

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę
wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych
formatach danych, w szczególności .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/zlotoryja

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): 1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. 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) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr
119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy, że: 1) Administratorem Danych Osobowych (ADO)
jest Gmina Miejska Złotoryja reprezentowana przez Burmistrza Miasta Złotoryja, pl. Orląt Lwowskich 1,
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59-500 Złotoryja, adres e-mail: um@zlotoryja.pl. 2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),
z którym można się skontaktować listownie wysyłając korespondencję na adres ADO lub poprzez
adres e-mail: iod@zlotoryja.pl. 3) Dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem z
Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: • związanych z realizacją
podpisanej z Panią/Panem umowy; • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń,
odszkodowań; • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi; • udzielania odpowiedzi w
toczących się postępowaniach; 4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: •
niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); • niezbędność do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 5) Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. 6) Pozyskane od Pani/Pana
dane osobowe mogą być przekazywane: • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z
żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: • czasu obowiązywania
umowy; • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas; •
okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów; 8) Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: •
dostępu do swoich danych osobowych; • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; • żądania usunięcia swoich
danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie,
gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; • żądania ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych; • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego; •
przenoszenia swoich danych osobowych; • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 9) Ponadto
informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o
czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2. prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAG.271.7.2021

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

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
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dot. przebudowy drogi gminnej
ulicy Kościuszki na długości ok 561 m i szerokości zmiennej 6,0 m – 7,8 m w ramach, której
zostanie wymieniona nawierzchnia wraz z podbudową na bitumiczną. Zostanie przebudowane
skrzyżowanie dróg gminnych ulic Kościuszki, Szpitalnej i Górniczej na rondo. Wybudowane
zostaną nowe i przebudowane istniejące chodniki i dojścia oraz parkingi. Zostaną wyniesione i
doświetlone przejścia dla pieszych oraz dobudowane pobocza jezdni z kamienia. Planowana
jest wymiana oświetlenia oraz rozdział kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej. 2.
Roboty będą polegać m.in. na: a) zapewnieniu niezbędnej obsługi geodezyjnej; 
b) zawiadomieniu stron o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu oraz wyniesieniu jej w
teren zgodnie z załączonym projektem i zatwierdzeniem; c) przebudowie drogi ul. Kościuszki o
nawierzchni z betonu asfaltowego; d) przebudowie istniejącego układu skrzyżowania ulic
Kościuszki, Górniczej, Szpitalnej na skrzyżowanie z ruchem okrężnym – rondo o nawierzchni z
betonu asfaltowego; e) budowie pól buforowych oraz wyspy centralnej ronda o nawierzchni z
kostki granitowej; f) wymianie ok. 33 mb istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDN 100/225 w
uzgodnieniu z Właścicielem sieci – WPCE Legnica S.A.; g) przebudowie chodników oraz
parkingu o nawierzchni z kostki betonowej; h) przebudowie chodników w obrębie ronda o
nawierzchni z kostki granitowej; i), budowie wyniesionych przejść dla pieszych o nawierzchni z
kostki betonowej; j) przebudowie zjazdów publicznych i indywidualnych o nawierzchni z kostki
betonowej; k) wykonaniu ścieku przykrawężnikowego z kostki granitowej; l) budowie nowej linii
oświetlenia drogowego wraz z montażem nowych słupów i opraw typu LED; m) budowie
doświetleń przejść dla pieszych wraz z montażem nowych słupów i opraw typu LED oraz z
wbudowaną sygnalizacją ostrzegawczą; n) montażu podświetlanych znaków drogowych D6
„przejście dla pieszych”; o) budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami; p) montażu
studni rewizyjnych i wpustów ulicznych betonowych; q) regulacji istniejących studzienek, pokryw,
wpustów i zaworów; r) usunięciu drzew kolidujących z inwestycją; s) montażu zabezpieczenia
ruchu pieszych w postaci barier U-11a; t) uzyskaniu opinii, uzgodnienia i zatwierdzenia dla
projektu docelowej organizacji ruchu, zawiadomieniu stron o wprowadzeniu organizacji ruchu
oraz wyniesieniu jej w teren zgodnie z załączonym projektem; u) wykonaniu oznakowania
pionowego i poziomego drogi wg projektu docelowej organizacji ruchu; v) opracowaniu
graficznym, wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami
Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – po wcześniejszym
uzgodnieniu wzoru z Zamawiającą; w) wykonaniu dokumentacji powykonawczej, na którą
składać się będą wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie
realizacji robót budowlanych, potwierdzenia wysłania do stron zawiadomień o wprowadzeniu
stałej organizacji ruchu, wyniki wykonanych badań, pomiarów (m.in. rezystancji i izolacji kabla,
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupa, itp.), przeprowadzonych prób (m.in.
szczelności sieci kanalizacji deszczowej, itp.), inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
potwierdzona przez uprawnionego Geodetę, wszelkie certyfikaty, deklaracje, aprobaty
techniczne, atesty, dziennik budowy, itp.; UWAGA: wszystkie zastosowane materiały muszą
posiadać aktualne wymagane prawem dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terenie Polski, potwierdzające możliwość stosowania w miejscach
publicznych; 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej,
która stanowią załączniki nr 8 – 14 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

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

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

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
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45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 147 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: ŁĄCZNA OCENA OFERTY: P cena + P okres gwarancji. Maksymalna
liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Cena wynosi 60 pkt. Maksymalna
liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Okres gwarancji na przedmiot
zamówienia wynosi 40 pkt. Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy
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

Kryterium 2

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: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

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 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00327629/01 z dnia 2021-12-22

2021-12-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiająca uzna
warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: 1) wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 robotę
polegającą na budowie i/lub odbudowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie
nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2,
z załączeniem dowodów określających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa,
są referencje lub inne dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz którego roboty zostały
wykonane. 2) wykaże, że dysponuje Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz, że jest wpisany na listę właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca
może dysponować osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zdobyte w innych
państwach, zostały uznane zgodnie z art. 12 a uPB na zasadach określonych w przepisach
odrębnych, tj. m. in. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej.

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:
Potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia z postępowania będzie: 1) oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o
których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 10 uPzp – załącznik nr 3 do SWZ; 2) odpis
lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiająca uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży: 1)
wykaz robót budowlanych 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 – załącznik nr 6 do niniejszej SWZ; 2)
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami a 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 – załącznik nr 5 do niniejszej
SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą Wykonawca składa: a) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny
podmiotowy środek dowodowy; b) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych
Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale V pkt 12 SWZ,
udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania
określone w opisie przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy); c) Pełnomocnictwa lub innego
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dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawców dla osoby/osób
podpisujących ofertę (jeśli dotyczy);

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: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. 2. Wykonawcy
występujący wspólnie, zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania Ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja
oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 3.
Pełnomocnictwo winno być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia, tj.
zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. W przypadku wyboru oferty
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiająca zażąda, przed
zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współprace tych
Wykonawców. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale XXI pkt 1 SWZ,
a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającej,
określa rozdział XXI pkt 5 SWZ.

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: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:
Zamawiająca dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. We
wzorze umowy – załączniku nr 7 do SWZ, Zamawiająca określa warunki udzielenia zaliczki.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Jako odrębny Załącznik nr 6 do SWZ Zamawiająca zamieszcza wzór umowy, który określa
warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Zamawiająca przewiduje
możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.

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
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SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/zlotoryja

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-18 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-16
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	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	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: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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: Tak
	7.2.) Informacje na temat zaliczek:
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	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:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-18 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/zlotoryja
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-18 09:05
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-16



