
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługa wykonywania konserwacji budowlanej i instalacyjnej, okresowych przeglądów
technicznych, bieżących napraw i usuwania awarii w obiektach SP ZOZ w Słupcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SŁUPCY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306621

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Romualda Traugutta 7

1.5.2.) Miejscowość: Słupca

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 27 23 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: eurbaniak@szpital.slupca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.slupca.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:

Usługa wykonywania konserwacji budowlanej i instalacyjnej, okresowych przeglądów
technicznych, bieżących napraw i usuwania awarii w obiektach SP ZOZ w Słupcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f64a112-dfe7-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00108977/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-08 15:35

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007602/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa wykonywania konserwacji budowlanej i instalacyjnej, okresowych przeglądów
technicznych, bieżących napraw i całodobowego usuwania awarii w obiektach SP ZOZ w Słupcy

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://szpital.slupca.pl/bip/

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 niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu dostępnego pod
adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej eurbaniak@szpital.slupca.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).

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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca; -
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inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca jest Agnieszka Pachuta-Piegsa, adres e-mail:
iodo@szpital.slupca.pl;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r –
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; -
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −
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. Jednocześnie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, przypomina o ciążącym na Pani/Panu
obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający
pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/382/6/2021

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

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania konserwacji budowlanej i instalacyjnej,
okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i usuwania awarii w obiektach SP ZOZ
w Słupcy, która obejmuje:
1. wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz wizyt kontrolnych urządzeń i
instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych oraz instalacji
elektrycznej,
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2. wykonywanie konserwacji, rozumianych jako utrzymanie urządzeń i instalacji, o których mowa
w punkcie 1 powyżej, w stanie technicznym zapewniającym ich sprawną, skuteczną oraz
bezawaryjną eksploatację,
3. wykonywanie bieżących napraw oraz przeprowadzanie diagnozy i całodobowe usuwanie
awarii uniemożliwiających działanie urządzeń i instalacji określonych w punkcie 1, zgodnie z ich
funkcjonalnością i specyfikacją techniczną, przy czym wykonywane czynności nie mogą
powodować utraty gwarancji,
4. obsługę instalacji gazów medycznych, agregatów prądotwórczych, stacji transformatorowej
15kV wraz z rozdzielnią SN w zakresie konserwacyjno- eksploatacyjnym,
5. usuwanie awarii (naprawy) dozowników tlenu,
6. nadzór nad instalacją elektryczną we wszystkich obiektach SP ZOZ w Słupcy,
7. obsługę i konserwację podstawowego i rezerwowego źródła ciepła,
8. obsługę i konserwację urządzeń źródłowych instalacji gazów medycznych,
9. uwalnianie osób podczas awarii dźwigów,
10. monitorowanie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach,
11. obsługę i konserwację lokalnego ujęcia wody, hydroforni, stacji uzdatniania,
12. zamykanie i otwieranie w określonym czasie drzwi budynku przychodni,
13. obsługę i konserwację monitoringu wizyjnego,
14. konserwację i utrzymanie dobrego stanu budynków i pomieszczeń, w tym wykonywanie prac
malarskich i murarskich,
15. konserwację i utrzymanie dobrego stanu drobnych urządzeń i sprzętów (m. in. naprawa
zamków, wymiana żarówek, naprawa urządzeń sanitarnych, mebli).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych
i mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia zakresu usługi wykonywania konserwacji budowlanej i instalacyjnej,
okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i usuwania awarii w obiektach SP
ZOZ. W związku z oddaniem do użytku dobudowanej części szpitala Zamawiający przewiduje
zwiększenie zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym, a także objęcie usługą
instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji kontroli dostępu. Zamawiający przewiduje
zwiększenie zakresu usługi oraz wynagrodzenia wykonawcy o maksymalnie 50% wartości
zamówienia podstawowego. Zwiększanie zakresu zamówienia będzie następowało po oddaniu
do użytkowania kolejnych pomieszczeń w dobudowanej części szpitala. Wykorzystanie prawa
opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej
części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca
będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Zamówienie w
ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. 
W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku
skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku gdy nastąpi konieczność zwiększenia
zakresu usługi, w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego.
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 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: Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów. Kryteriami oceny
ofert są: cena i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.
1. Cena – 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium cena oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego
działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40% Zamawiający oceni spełnienie
kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” na podstawie oświadczenia
Wykonawcy zawartego w formularzu oferty. W ramach tego kryterium oferta może uzyskać
maksymalnie 40 punktów według wzoru:
• doświadczenie od 2 do 5 lat – 20 pkt.
• doświadczenie od 6 do 10 lat – 30 pkt.
• doświadczenie powyżej 10 lat – 40 pkt.
Suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria stanowić będzie końcową liczbę punktów
uzyskanych przez ofertę. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Punkty
uzyskane za poszczególne kryteria zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
która uzyska największą liczbę punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny
ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Maksymalna
liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą wszystkich kryteriów
wynosi 100.

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:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 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
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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.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: 
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł; 
b) zdolności technicznej lub zawodowej
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie lub
wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi odpowiadającej
swoim rodzajem i wartością usłudze będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, z podaniem
wartości brutto w złotych przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Pod pojęciem wykonana
usługa odpowiadająca swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego
zamówienia należy rozumieć zamówienie polegające na wykonaniu usług konserwacji
budowlanej i instalacyjnej, okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i
całodobową usługę usuwania awarii, której pewna część o wartości nie mniejszej niż 120 000,00
zł brutto została już zrealizowana (wykonana) przez Wykonawcę. Należyte wykonanie
(wykonywanie) wskazanego zamówienia (usługi) musi zostać potwierdzone stosownym
dokumentem. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedłoży referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są
wykonywane.
2. W zakresie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią
liczbą osób o wymaganych przepisami prawa kwalifikacjach i uprawnieniach, które zapewnią
należyte wykonanie zadania oraz co najmniej jedną osobą posiadającą ważne świadectwo
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
grzewczych (grupa 2) na stanowisku eksploatacji i dozoru i posiadającą co najmniej 2-letnie
doświadczenie zawodowe, dwoma osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
(powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacji i dozoru (grupa 1) i posiadającymi co najmniej 2-
letnie doświadczenie zawodowe, jedną osobą posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazów medycznych. Zamawiający dopuszcza, aby
Wykonawca dysponował kilkoma osobami lub odpowiednio jedną lub dwoma osobami, które
posiadają wymagane uprawnienia łącznie.

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:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 i
art. 109 ust. 1 pkt 4.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
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zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 120.000,00 zł;
c) ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci grzewczych (grupa 2) na stanowisku eksploatacji i dozoru, ważne świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
(powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacji i dozoru (grupa 1),
d) Wykonawca przedłoży referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: 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. 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. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to
potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

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: Nie

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-16 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
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miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-15
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	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	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: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
	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: 2021-07-16 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. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-16 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-15



