
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SPZOZ 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: 63 275 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:

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SPZOZ w Słupcy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-845e3098-6e10-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00007017/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-05 14:40
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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://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 korespondencji elektronicznej
przekazywanej 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;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca jest Agnieszka Pachuta-Piegsa, adres email:
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”;
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- 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/382/1/2022

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

1. Przedmiotem zamówienia jest : „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SPZOZ w Słupcy,
w ramach dofinansowania NFOŚiGW „Ochrona Klimatu i atmosfery, 3.1.2 Poprawa jakości
powietrza część 2 – zmniejszenie zużycia energii w budownictwie (2016)””
Ważność dokumentów w trakcie realizacji kontraktu i doboru materiałów: 
a) Opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami,
b) Projekty Wykonawcze, 
2. Szczegółowy zakres robót zawierają następujące dokumenty stanowiące załączniki do SWZ:
- załącznik nr 3 – przedmiary robót dla KONCEPCJI projektowej;
- załącznik nr 4 – wymagania szczegółowe dla systemu wentylacji
- załącznik nr 5 – wymagania szczegółowe instalacje sanitarne
- załącznik nr 6 – wymagania szczegółowe instalacje elektryczne i teletechniczne

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00007017/01 z dnia 2022-01-05

2022-01-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



- załącznik nr 7 – wymagania szczegółowe systemu BMS
- załącznik nr 8 – projekt umowy wraz z warunkami szczególnymi
- załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa traktowana w przedmiocie zamówienia jako
KONCEPCJA PROJEKTOWA
- załącznik nr 11 – wymagania dla okien
- załącznik nr 12 – wymagania szczegółowe dla systemu fotowoltaiki.
3. Zamawiający wymaga, aby roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia objęte były
minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SWZ.
4. Materiały budowlane użyte w niniejszym zamówieniu muszą odpowiadać polskim normom
budowlanym (gatunek I). Prace należy wykonywać zgodnie z technologią właściwą dla każdego
rodzaju robót. 
5. Podstawienie kontenerów na odpady oraz składowanie materiałów budowlanych Wykonawca
uzgodni z Zamawiającym.
6. Obiekt w którym prowadzone będą prace jest obiektem czynnym. Każdorazową konieczność
wyłączenia pomieszczenia z użytkowania na czas prowadzenia prac modernizacyjnych,
montażowych należy uzgodnić z użytkownikiem pomieszczenia za pośrednictwem
przedstawiciela INŻYNIER KONTRAKTU 
7. Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym, z tego względu Wykonawca zobowiązany jest
do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby prowadzone prace nie stanowiły
zagrożenia dla osób i mienia.
8. Z uwagi na obecny stan epidemiologiczny w Polsce, wizja lokalna jest możliwa jedynie na
terenie zewnętrznym szpitala oraz na dachu. Nie ma możliwości wizji na czynnych oddziałach
szpitalnych.
9. Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, może wskazywać dla niektórych
materiałów, urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze względu na
specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność opisania za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń. Określone w dokumentacji materiały, urządzenia lub technologie, pochodzące od
konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz
estetyczne, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne o parametrach
jakościowych i cechach użytkowych oraz estetycznych, co najmniej równych lub wyższych (tzn.
nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu
zamówienia. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez
Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie
Wykonawcy. Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi
gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich
zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i
technologią. Wykonawca ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały, urządzenia
lub technologie zostały zamienione i podać jakie w ich miejsce proponuje, podając ich parametry
techniczne. Materiały równoważne muszą zostać zatwierdzone przez zamawiającego i inżyniera
kontraktu. Brak takiej akceptacji wyklucza możliwość zastosowania.
10. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich
dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz z
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
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45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych/usług, co roboty/usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia.
Wynagrodzenie za ewentualne roboty/usługi uzupełniające będzie zgodne z cenami jednostkowymi
przyjętymi w kosztorysie ofertowym dotyczącym tegoż zamówienia podstawowego; zakres robót/usług
uzupełniających stanowić będzie ok. 20% wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem
maksymalnej wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami oceny ofert są: cena oraz okres gwarancji. 
2. Obliczenia dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 punktu. 
3. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający przyzna punkty na podstawie
poniższego wzoru:
C = (Cmin/Co) x 60 pkt
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym. 
Okres gwarancji zostanie obliczony na podstawie następującego wzoru: 
G = (Go/Gmax) x 40
gdzie:
Go - okres gwarancji podany w ofercie badanej
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
a) Wykonawca zobowiązany jest podać okres gwarancji w pełnych miesiącach, 
b) minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót, 
c) maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót, 
d) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, 
e) W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, dla potrzeb
obliczania punktacji, termin ten będzie traktowany jak 60 miesięcy, 
f) W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że został
zaproponowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy. 
4. Suma punktów uzyskanych za powyższe kryteria stanowić będzie końcową liczbę punktów
uzyskanych przez ofertę. 
5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
6. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

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

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
a) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości
minimum 1 000 000 PLN wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie,
Zdolność techniczna lub zawodowa:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
a) DOTYCZĄCEJ WYKONAWCY 
A1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych lub
branżowych w obiektach szpitalnych o wartości nie mniejszej niż 6 mln zł brutto każda robota,
prowadzonych w trybie „zaprojektuj, wybuduj” w tym minimum jedna prowadzona na FIDIC.
A2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, o powierzchni
użytkowej min. 4000 m2, 
A3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną lub branżową
w obiektach szpitalnych o wartości nie mniejszej niż 4 mln zł brutto, dotyczącą
rozbudowy/przebudowy/remontu obiektu szpitalnego w RUCHU CIĄGŁYM SZPITALA.
Dla spełnienia warunków opisanych w A1 -A3 można wykazać te same referencje, pod
warunkiem, że obejmują one zakresy opisane w tych punktach.
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Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
b) DOTYCZĄCEJ OSÓB 
Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże dysponowanie osobami lub
przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób (na okres ich
udziału w wykonywaniu zamówienia), mogące wykonywać funkcje: kierownicy robót
branżowych, kierownik robót, architekt, kierownik projektu. Szczegółowe wymagania dotyczące
uprawnień, doświadczenia zawodowego oraz liczby osób zostały określone w punkcie IV SWZ.

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:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone 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. Wykaz robót budowlanych wskazanych w rozdz. IV A. 2. 3) lit. a) i
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone – wzór własny Oferenta wraz załączonymi kopiami referencji/potwierdzeń.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku,
gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane roboty budowlane,
wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
powyżej.
2. Wykaz osób wskazanych w rozdz. IV A. 2. 3) lit. b) potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub
będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -
załącznik nr 13 do SWZ, 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,
3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego w rozdz. IV A. 2. 2) lit. a)

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:
a) Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w
wysokości 130 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy).
b) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.01.2022 r.
c) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
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Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
numer rachunku: 88 1020 2212 0000 5602 0432 6682
z adnotacją: „Wadium - nr sprawy SPZOZ/ZP/382/1/2022”
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 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 (t.j. Dz. U. z dnia
2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
d) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
e) Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
f) Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie
zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę,
określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i
bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz
Zamawiającego. 
g) Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 ustawy Pzp. 
h) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
i) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6
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:
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 w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
brak podstaw wykluczenia. 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: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty możliwa jest 
w szczególności w następujących przypadkach:
(A) wystąpi zmiana przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy, mająca wpływ
na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia – zmianie może ulec zakres prac
objętych Kontraktem lub Czas na Ukończenie Robót;
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(B) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację
przedmiotu zamówienia i mające wpływ na terminowe wykonanie zamówienia – zmianie może
ulec Czas na Ukończenie Robót;
(C) wystąpią inne decyzje władz państwowych uniemożliwiające realizację przedmiotu
zamówienia i mające wpływ na terminowe wykonanie zamówienia – zmianie może ulec Czas na
Ukończenie Robót
(D) wystąpią nieprzewidziane warunki fizyczne w rozumieniu subklauzuli 4.12 Warunków
Ogólnych i Szczególnych, uniemożliwiające lub wpływające istotnie na terminowe wykonanie
zamówienia – zmianie może ulec Czas na Ukończenie Robót;
(E) wystąpi konieczność zaniechania robót lub prac objętych umową, albo konieczność
wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających mających wpływ na koszt lub
termin realizacji zamówienia podstawowego; jeżeli Wykonawca nie przyczynił się do ich
powstania – zmianie może ulec zakres prac objętych Kontraktem, Czas na Ukończenie Robót
lub Zaakceptowana Kwota Kontraktowa;
(F) nastąpią zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami:
a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości Robót,
b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również
kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,
c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
w przypadkach opisanych w punktach a) do c) powyżej, zmianie może ulec zakres lub sposób
realizacji prac objętych Kontraktem, Czas na Ukończenie Robót, lub Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa – przez jej zmniejszenie;
(G) dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji
państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i
podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, 
w szczególności:
a) opóźnienie wydania przez wyżej wymienione organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do
wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów;
b) odmowa wydania przez wyżej wymienione organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
w przypadkach opisanych w punktach a) i b) powyżej, zmianie może ulec Czas na Ukończenie
Robót;
(H) wystąpienia zmiany obowiązującej stawki VAT – zmianie ulegnie Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa poprzez jej naliczenie z uwzględnieniem stawki podatku VAT obowiązującego dla
przedmiotu Umowy w dniu wystawienia faktury VAT.
2. Zmiana osoby podanej w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Personel Kluczowy, przy pomocy
której Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana dokonana
może zostać na pisemny wniosek Wykonawcy i uzależniona jest od zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana Personelu Kluczowego może być
dokonana tylko na osoby które spełniać będą wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o
zamówienie. 
W przypadku uznania przez Zamawiającego proponowanej zmiany za niekorzystną,
Zamawiający uprawniony będzie do odmowy wyrażenia zgody na zmianę bez podania
uzasadnienia.

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: 2022-01-20 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: 2022-01-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	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; - inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca jest Agnieszka Pachuta-Piegsa, adres email: 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/382/1/2022
	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: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych/usług, co roboty/usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Wynagrodzenie za ewentualne roboty/usługi uzupełniające będzie zgodne z cenami jednostkowymi przyjętymi w kosztorysie ofertowym dotyczącym tegoż zamówienia podstawowego; zakres robót/usług uzupełniających stanowić będzie ok. 20% wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem maksymalnej wartości zamówienia podstawowego.
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami oceny ofert są: cena oraz okres gwarancji.  2. Obliczenia dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 punktu.  3. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru: C = (Cmin/Co) x 60 pkt gdzie: Cmin – cena brutto oferty najtańszej Co – cena brutto oferty ocenianej W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej.  Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  Okres gwarancji zostanie obliczony na podstawie następującego wzoru:  G = (Go/Gmax) x 40 gdzie: Go - okres gwarancji podany w ofercie badanej Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert a) Wykonawca zobowiązany jest podać okres gwarancji w pełnych miesiącach,  b) minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót,  c) maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót,  d) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy,  e) W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, dla potrzeb obliczania punktacji, termin ten będzie traktowany jak 60 miesięcy,  f) W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy.  4.	Suma punktów uzyskanych za powyższe kryteria stanowić będzie końcową liczbę punktów uzyskanych przez ofertę.  5.	Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 6.	Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.
	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: Okres gwarancji
	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:
	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: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone 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. Wykaz robót budowlanych wskazanych w rozdz. IV A. 2. 3) lit. a) i wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wzór własny Oferenta wraz załączonymi kopiami referencji/potwierdzeń. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane roboty budowlane, wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2. Wykaz osób wskazanych w rozdz. IV A. 2. 3) lit. b) potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik nr 13 do SWZ, 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, 3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. IV A. 2. 2) lit. a)

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

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-20 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: 2022-01-20 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



