
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego przeznaczonego na centrum
rehabilitacji dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakaż.SARS-COV-2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY K.KALISZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000314750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolica 113

1.5.2.) Miejscowość: Wolica

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-872

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627612553

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.wolica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

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:

Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego przeznaczonego na centrum rehabilitacji
dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakaż.SARS-COV-2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b78f6c2e-c303-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00071269/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-01 22:12

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: 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: Strona internetowa prowadzonego
postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]:
https://miniportal.uzp.gov.pl oraz http://www.wolica.pl w zakładce Ogłoszenia/Zamówienia publiczne
oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza: (/WSZZOZChPiG/SkrytkaESP) znajdująca się na platformie
ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.2.10.
Instrukcja użytkownika – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf zawierająca wiążące
Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu w szczególności opis sposobu
składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest
zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych dedykowanych dla
Wykonawcy. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę
akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
8.1 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:
zp@szpital.wolica.pl 
8.2 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
1) Anna Gulska-Kołata – specj. Ds. zamówień publicznych, tel. 627612553, e-mail:
zp@szpital.wolica.pl
2) Andrzej Jeżyk – z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych tel. +48728947901, e-mail:
a.jezyk@szpital.wolica.pl
8.9 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, ale musi mieć postać
elektroniczną (być plikiem elektronicznym) i musi zostać opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Zgodnie z art. 781 §1 k.c. do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej
wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
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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): Obowiązek informacyjny RODO - załącznik do swz

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny RODO - załącznik do swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/02/2021

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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, prefabrykacja i dostawa
przez Wykonawcę dla Zamawiającego modułów wraz z ich montażem oraz z pracami
budowlanymi i budowlano-montażowymi.
2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje:
1) I Etap - Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno-
użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i obowiązującymi przepisami prawa – 2
egzemplarze w formie papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD;
2) II etap: prefabrykacja modułów składających się na budynek modułowy;
3) III etap: wykonanie fundamentów;
4) IV etap: dostawa i montaż modułów składających się na budynek modułowy, obejmujący ich
prawidłowe zorientowanie w terenie i względem pozostałych;
5) V etap (końcowy): wykonanie przyłączy do budynku, podłączenie i uruchomienie wszystkich
instalacji, wykonanie prac wykończeniowych (w tym wykonanie białego montażu, prac
połączeniowych na stykach modułów oraz prac, których wykonanie nie było możliwe na
zakładzie produkcyjnym, ze względów technologicznych lub ekonomicznych), elewacyjnych oraz
zagospodarowania terenu wraz z podjazdem dla karetek, sprawdzenie kompletności
dokumentów, odbiór końcowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne
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45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

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: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: „Cena” – C; „Okres gwarancji” – G, Doświadczenie
projektanta – DP, Doświadczenie kierownika budowy - DKB

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00071269/01 z dnia 2021-06-01

2021-06-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego,
dotyczące:
1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną co najmniej 6 000 000,00 zł;
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b) Wykonawca spełni warunek jeżeli udokumentuje posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w wysokości minimum 6 000 000,00 zł. 
2) Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zadania
polegające na budowie budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej (PKOB 1264) w
technologii budownictwa modułowego o konstrukcji stalowej o powierzchni budynku nie
mniejszej niż 800 m2 o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto o czasie realizacji
zadania nie dłuższym niż 6 miesięcy i załączą dowody określające, czy robota została wykonana
należycie.

Uwaga
Przez budowę w technologii modułowej rozumie się wykonanie obiektu z modułów o wysokim
stopniu prefabrykacji przestrzennych jednostek kubaturowych, wykonanych z odpowiednich
konstrukcyjnych elementów stalowych, wykończonych wewnątrz oraz wyposażonych we
wszystkie przewidziane w PFU instalacje. Moduł musi stanowić przestrzennie zamkniętą
jednostkę przygotowaną technicznie do transportu oraz do ostatecznego montażu i
przeprowadzenia resztkowych prac wykończeniowych.
oraz
2) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi
wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla wykonywania zamówienia, tj.: 
a. Projektant w specjalności architektonicznej, posiadający uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe
w opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) dla budowy,
w technologii budownictwa modułowego o konstrukcji stalowej, budynku użyteczności publicznej
o powierzchni budynku nie mniejszej niż 800 m2;
b. Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie
zawodowe w opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy)
dla budowy, w technologii budownictwa modułowego, budynku użyteczności publicznej o
powierzchni budynku nie mniejszej niż 800 m2;
c. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, posiadający
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i projekt wykonawczy) dla budowy, w technologii budownictwa modułowego o
konstrukcji stalowej, budynku użyteczności publicznej o powierzchni budynku nie mniejszej niż
800 m2;
d. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz
doświadczenie zawodowe w opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) dla budowy, w technologii budownictwa modułowego o konstrukcji stalowej,
budynku użyteczności publicznej o powierzchni budynku nie mniejszej niż 800 m2;
e. Kierownik budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym jako kierownik budowy
przy budowie, w technologii budownictwa modułowego o konstrukcji stalowej, budynku
użyteczności publicznej o powierzchni budynku nie mniejszej niż 800 m2;
f. Kierownik robót sanitarnych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
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kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, w tym jako kierownik robót sanitarnych przy budowie, w
technologii budownictwa modułowego o konstrukcji stalowej, budynku użyteczności publicznej o
powierzchni budynku nie mniejszej niż 800 m2;
g. Kierownik robót elektrycznych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń oraz
doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
tym jako kierownik robót elektrycznych przy budowie, w technologii budownictwa modułowego o
konstrukcji stalowej, budynku użyteczności publicznej o powierzchni budynku nie mniejszej niż
800 m2.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
W celu spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca posiadał: 
b. Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający, że producent modułów
posiada wdrożony system zarządzania jakością zarządzania jakością zgodnie z normą ISO
9001:2015 ;
3) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

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:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 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: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający może
żądać od wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu
potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed jego złożeniem.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
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zamawiający może żądać zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
4) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5) wykazu 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;
6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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;
7) świadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy;
8) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
9) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez
wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych,
jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach
norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca posiadał: 
a. Opinię, certyfikat lub inny dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający
spełnianie przez elementy konstrukcyjne modułów wymagań w zakresie odporności ogniowej
REI30, REI60, REI120;
b. Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną na zgodność zakładowej kontroli produkcji
producenta modułów z postanowieniami normy EN 1090-2 dla klasy EXC3.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
W celu spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca posiadał: 
a. Opinię, certyfikat lub inny dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający
spełnianie przez elementy konstrukcyjne modułów wymagań w zakresie odporności ogniowej
REI30, REI60, REI120;
b. Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną na zgodność zakładowej kontroli produkcji
producenta modułów z postanowieniami normy EN 1090-2 dla klasy EXC3.

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
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6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1 Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie zł:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
2 Wadium może być wniesione w jednej lub 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 przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: 
Nr rachunku: 52 1500 1432 1214 3002 6966 0000 z dopiskiem Wadium: „udowa modułowego
izolowanego pawilonu łóżkowego przeznaczonego na centrum rehabilitacji dla osób z
powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-COV-2 –ZP/02/2021 
4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie
zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
5 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem
terminu składania ofert. 
6 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i
powinna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 
b) kwotę wadium, 
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej 
w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium
określonych w przepisach ustawy. 
7 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 
8 Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp

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 zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 11.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 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. 
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 9.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć
wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. 
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt. 11.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00071269/01 z dnia 2021-06-01

2021-06-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



pkt. 11.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą
spełnienie warunku. 
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

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

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany osób wskazanych przez wykonawcę i skierowanych do realizacji zamówienia pod
warunkiem ich zastąpienia osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania
przedmiotu zamówienia.
2) technologii wykonania robót pod warunkiem zgody Zamawiającego, na taką zmianę, jak
również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie
przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu
zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki
z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne
wydatkowanie środków publicznych,
3) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający
nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie
przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego
niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z
tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
4) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót
zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji konieczności
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź
usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego,
5) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę, 
6) wykonania robót zamiennych lub zaniechania wykonania części robót celem należytego
wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wyliczenia
przedstawione przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego.. Podstawą dla
zaniechania robót lub wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności zatwierdzony
przez Zamawiającego, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie
z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z
uwagi na wymogi związane z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Protokół konieczności
powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy,
Zamawiającego, oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko
projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji.
W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-15
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	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz http://www.wolica.pl w zakładce Ogłoszenia/Zamówienia publiczne oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza: (/WSZZOZChPiG/SkrytkaESP) znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.2.10. Instrukcja użytkownika – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf zawierająca wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu w szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych dedykowanych dla Wykonawcy. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. 8.1	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: zp@szpital.wolica.pl  8.2	Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  1)	Anna Gulska-Kołata – specj. Ds. zamówień publicznych, tel. 627612553, e-mail: zp@szpital.wolica.pl 2)	Andrzej Jeżyk – z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych tel. +48728947901, e-mail: a.jezyk@szpital.wolica.pl 8.9	Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, ale musi mieć postać elektroniczną (być plikiem elektronicznym) i musi zostać opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zgodnie z art. 781 §1 k.c. do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO - załącznik do swz
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny RODO - załącznik do swz

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/02/2021
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	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: 1.	Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: „Cena” – C; „Okres gwarancji” – G, Doświadczenie projektanta – DP, Doświadczenie kierownika budowy - DKB
	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:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta
	4.3.6.) Waga: 10
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 4
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
	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: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 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: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający może żądać od wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający może żądać zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 4) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.  5) wykazu 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; 6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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; 7) świadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; 8) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 9) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki;
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

	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:
	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: Tak

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

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-16 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-16 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-15



