Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132692/01 z dnia 2021-07-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Święciechowa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050712
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Ułańska
1.5.2.) Miejscowość: Święciechowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-115
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
1.5.7.) Numer telefonu: 65 533 35 10
1.5.8.) Numer faksu: 65 529 95 48
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@swieciechowa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.swieciechowa.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:

Dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05d1af5d-f114-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00132692/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-30 13:46
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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 00000836/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie
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: W 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.Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji". Osobami uprawnionymi przez
Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Aurelia Prałat:
gospodarkaniskoemisyjna@swieciechowa.pl;
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
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 oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu,
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) oraz
rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 202o r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
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zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. poz 2415). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym w 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): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
została zawarta w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
została zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GN.271.18.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
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

Dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na
przewozie dzieci z gminy
Święciechowa do i z Przedszkola w Święciechowie (ul. Strzelecka nr 12) w ilości ok. 175 km
dziennie - łącznie na wszystkich trasach obejmujących: Trasa nr 1 Święciechowa – Długie Nowe
– Długie Stare – Święciechowa (orientacyjna liczba kilometrów w jedną stronę – 27 km, ilość
przystanków: Długie Nowe – 2,
Długie Stare – 2, orientacyjna liczba dzieci przewożonych rano do przedszkola – 44,
orientacyjna liczba dzieci przewożonych popołudniu z przedszkola – 37, godz. rozpoczęcia zajęć
– 8:00, godz. zakończenia zajęć – 14:00); Trasa nr 2 Święciechowa - Trzebiny –Piotrowice Niechłód – Gołanice – Święciechowa (orientacyjna liczba kilometrów w jedną stronę – 31 km,
ilość przystanków: Trzebiny – 1, Piotrowice – 1, Niechłód – 1, Gołanice – 1, orientacyjna liczba
dzieci przewożonych rano do przedszkola – 31, orientacyjna liczba dzieci przewożonych
popołudniu z przedszkola – 26, godz. rozpoczęcia zajęć – 8:00, godz. zakończenia zajęć –
14:00); Trasa nr 3 Święciechowa – Przybyszewo – Lasocice – Ogrody - Święciechowa
(orientacyjna liczba kilometrów w jedną stronę – 15 km, ilość przystanków: Przybyszewo – 2,
Lasocice – 1, Ogrody – 1, orientacyjna liczba dzieci przewożonych rano do przedszkola – 33,
orientacyjna liczba dzieci przewożonych popołudniu z przedszkola – 26, godz. rozpoczęcia zajęć
– 8:00, godz. zakończenia zajęć – 14:00); Trasa nr 4 Święciechowa – Długie Nowe – Długie
Stare - Przybyszewo – Lasocice - Święciechowa (orientacyjna liczba kilometrów w jedną stronę
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– 29 km, ilość przystanków: Przybyszewo – 2, Lasocice – 1, Ogrody – 1, orientacyjna liczba
dzieci przewożonych rano do przedszkola – 0, orientacyjna liczba dzieci przewożonych
popołudniu z przedszkola – 13, godz. rozpoczęcia zajęć – 7:00, godz. zakończenia zajęć –
16:00). Wyjazd i powrót autobusów z/do Przedszkola w Świeciechowie. W miesiącach lipcu i
sierpniu ilości kursów na poszczególnych trasach może ulec zmniejszeniu. Podana liczba
przystanków jest liczbą orientacyjną, w uzasadnionych przypadkach może wystąpić brak
konieczności zatrzymywania się na wszystkich przystankach lub konieczność zatrzymania się
na dodatkowym przystanku. W każdym autobusie należy zagwarantować 2 miejsca dla
opiekunów dzieci
Przewóz powinien być świadczony trzema autobusami (pojazdami zapewniającymi odpowiednią
ilość miejsc siedzących – jeden autobus z ilością min. 46 miejsc + kierowca, jeden autobus z
ilością min. 35 miejsc + kierowca, jeden autobus z ilością min. 33 miejsc+ kierowca). Wszystkie
przewożone dzieci muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. Co najmniej jeden z autobusów
(pojazdów) musi być dostosowany do przewozu dwóch wózków inwalidzkich, bez konieczności
ich składania. Przewidywalna długość przewozów w okresie objętym zamówieniem ok. 60 000
km. Wykonawca obowiązany jest ustalić szczegółowy harmonogram przewozów z dyrektorem
Przedszkola. Przedmiot zamówienia obejmuje również w uzasadnionych przypadkach
dodatkowe kursy związane np. z dowozem dzieci na basen, czy na inne zajęcia odbywające się
poza terenem Przedszkola Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić
ewentualne ograniczenia związane ze stanem epidemii Covid-19.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-08-31
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: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastepczego
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek taboru autobusowego
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4.3.6.) Waga: 10
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.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 2) uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do określonej działalności
zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 919 ze zmianami) lub posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób lub licencję na
wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób zgodnie z wyżej wymienioną
ustawą. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia
tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 4)
zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej, o którym mowa, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno
zamówienie (usługę) polegającą na świadczeniu usług dowozu uczniów do szkół lub dzieci do
przedszkola, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną usługę w ramach
jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
b) dysponuje sprzętem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj.:
środkami transportu do przewozu osób w tym 3 sprawnymi autobusami, w tym jeden autobus z
ilością min 46 miejsc siedzących + kierowca, jeden z ilością min. 35 miejsc + kierowca i jeden
autobus z ilością min. 33 miejsca + kierowca (co najmniej jeden z nich musi być dostosowany do
przewozu dwóch wózków inwalidzkich, bez konieczności ich składania). Pojazdy muszą być
wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania dotyczące przewozu dzieci.
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: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia w celu potwierdzenia
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które
wymaga Zamawiający, dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do
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prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 2) SWZ: a) posiada aktualne zezwolenie na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zmianami) lub posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób lub licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego
osób zgodnie z wyżej wymienioną ustawą. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie
wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) w celu potwierdzenia spełniania warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale V
ust. 2 pkt 4) SWZ: a) wykaz usług (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ, w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z którego wynika
wykonanie co najmniej jednego zamówienia (usługi) polegającej na dowozie dzieci do szkół i dzieci do
przedszkola odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz autobusów
dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi pojazdami – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ .

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
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. 3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 4) Wszelką
korespondencję Zamawiający kieruje do pełnomocnika. 5) W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
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.
6) Dokumenty wspólne takie jak: formularz ofertowy, oświadczenie dot. usług wykonywanych
przez poszczególne podmioty występujące wspólnie, składa pełnomocnik Wykonawców w
imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca, w przypadku
polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz
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z własnym oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 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:

1.Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy
stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności
zawartych w § 9 wzoru umowy. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia. 4. W przypadku, gdy
Wykonawca zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców, fakt ten zostanie
opisany w umowie.
5. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia Wykonawcy zaliczki.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 8. Zamawiający, zgodnie
z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie
umowy. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy na podstawie art. 456
ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-09 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki Złożenie, zmiana,
wycofanie oferty oraz komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą następnie Formularz do złożenia,
zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-07
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