
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
RUDNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280320880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rudno 17

1.5.2.) Miejscowość: Rudno

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 896441244

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuokrudno.pl

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

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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 podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0cb40ca-4080-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00261960/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-09 08:32
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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://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login

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: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p.,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca2002 r.
oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: zamowienia@zuokrudno.pl ;poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.4
Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga utworzenia
darmowego konta na platformie https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek

2.5 Rejestracja i korzystanie z Platformy Marketplanet
1.1 Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie;
https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login lub https://oneplace.marketplanet.pl.
1.2 Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 
1.3 Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w
postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 
1.4 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.
1.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy
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przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem
myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy_"Pytanie_wysłane". 
1.6 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio
ofert. 
1.7 Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu
modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom wymaga również zainstalowania Java w wersji
1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika
sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny
platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga
to uprawnień administracyjnych na komputerze.
1.8 Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za
obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir
SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę.
1.9 Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą
kryptograficzną do komputera.
Szczegółowe informacje SWZ ,pkt 2.5

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?
MP_statusMsg=expired

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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Rudno Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, adres biura: ul. Czarnieckiego 28, 14-100
Ostróda, reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Pana Leszka Rochowicza (dalej: Zakład RUDNO);
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: m.bawolska@zuokrudno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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;
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6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 36.2 nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP1/zp/14/2021

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

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację przetargową.
W zakresie zamówienia jest wykonanie robót związanych z „Budową podkwatery III.2
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” 
1.1. Zakres robót budowlanych obejmuje:
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a) wykonanie projektu wykonawczego podkwatery nr III.2 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych Rudno sp. z o.o. w Rudnie na podstawie posiadanego przez
Zamawiającego Projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.
b) Projekt wykonawczy podkwatery nr III.2 powinien zawierać w sobie rozwiązania
umożliwiające połączenie kwatery nr III.1 i III.2 bez wyłączenia z eksploatacji podkwatery III.1.
Odprowadzenie ścieków i wód z drenów podfoliowych i nadfoliowych do wykonanej
przepompowni P3 i P4 i dalej do istniejącego zbiornika wód czystych i zbiornika odcieków. Dreny
podfoliowe i nadfoliowe połączyć z zaczopowanymi w grobli dzielącej istniejącymi drenami.
Należy przewidzieć wykonanie drogi wewnętrznej technologicznej wzdłuż całej podkwaterą III.2
z nawierzchni utwardzonej wraz z połączeniem z już istniejącymi drogami technologicznymi przy
podkwaterze III.1 i kwaterze II. Należy również przewidzieć wykonanie drogi zjazdowej do
podkwatery III.2. drogę do zjazdu na podkwaterę III.1; III.2 wykonać z kostki typu Polbruk o
grubości min. 8cm., wokół podkwatery z płyt typu JOMB. Projekt wykonawczy powinien zawierać
m.in. bilans mas ziemnych, zestawienie ilościowe głównych materiałów niezbędnych do
wykonania robót oraz parametry charakterystyczne dla wszystkich projektowanych obiektów,
dróg i sieci z uwzględnieniem etapowania wykonania kwatery III. Przed rozpoczęciem robót
projekt winien uzyskać akceptację Zamawiającego.
c) uzyskanie niezbędnych zgód i decyzji na wycinkę drzew i krzewów,
d) wykonanie robót wynikających z opracowanej dokumentacji w tym m.in. przygotowawczych
wraz z niezbędnymi wycinkami drzew i krzewów oraz robót budowlanych wszystkich branż
związanych z wybudowaniem podkwatery III.2 o powierzchni około 2,5ha, o pojemności około
260 000,00 m3 i połączeniem z istniejącą czynną podkwaterą III.1 z wywozem i
zagospodarowaniem urobku poza teren ZUOK ( koszty po stronie wykonawcy). Odprowadzenie
ścieków i wód z drenów podfoliowych i nadfoliowych za pomocą wykonanych w ramach budowy
podkwatery III.1 przepompowni P3 i P4 do istniejącego zbiornika wód czystych i zbiornika
odcieków. Dreny podfoliowe i nadfoliowe połączyć z zaczopowanymi w grobli dzielącej Należy
wykonać drogę wewnętrzną technologiczną wokół podkwatery III.2 o nawierzchni utwardzonej z
płyt JOMB do połączenia z istniejącą drogą wokół kwatery II oraz drogi wewnętrznej
technologicznej do zjazdu na podkwaterę III.2 o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr.
8 cm typu „polbruk” (połączenie z nawierzchnią z kostki betonowej przy podkwaterze III.1,
wykonać zjazd z plyt drogowych do podkwatery III.2.
e) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie podkwatery III.2 wydawanej przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
f) przygotowanie kompletnego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego do właściwego
organu administracji 
g) odtworzenie nawierzchni dróg, ciągów komunikacyjnych, terenów zieleni itp.
h) monitoring wizyjny (kamery) po stronie Wykonawcy (kompleksowo) wykonany zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu
kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755) i spełniający
wymogi tego Rozporządzenia.
- kamery zasilane i przesyłane sygnał kablowo,
- doprowadzony do budynku administracyjnego,
- najbliższa studnia kanalizacji teletechnicznej do ewentualnego wykorzystania znajduje się przy
budynku stróżówki,
- monitoring nowej kwatery powinien być zrealizowany ma nowym rejestratorze 
- cały system monitoringu powinien być zbudowany na takich urządzeniach aby można go było
dodać do obecnego programu, na którym obecnie realizowany podgląd. Program obecny to
IVMS (HIKVISION).
i) wykonanie oświetlenia zewnętrznego 
Lampy oświetlenia zewnętrznego na podkwaterze III.2.:
- 3 lampy oświetlenia zewnętrznego zamontowane wzdłuż projektowanej drogi od aktualnego
zjazdu na podkwaterę III.1 do drogi zjazdowej na podkwaterę III.2
- minimalna wysokość słupa oświetleniowego 6 metrów, na słupie zamontowana lampa LED
(latarnia uliczna z wodoodporną obudową) o mocy 100 W
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j) zapewnienie nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej i przekazanej
dokumentacji przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego tj. do dnia jego całkowitego
zakończenia i rozliczenia (nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego). Wezwanie do wykonania czynności nadzoru autorskiego
będzie kierowane do Wykonawcy w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną), w zakres którego
wchodzi: a. czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań
technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 
b. pełnienie nadzoru autorskiego na terenie robót, 
c. sporządzanie dodatkowych elementów dokumentacji projektowej (map, rysunków, szkiców
itp.) w przypadku wprowadzenia zmian, 
d. wykonanie opracowań zamiennych lub uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie
realizacji robót budowlanych błędów i/lub braków w dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się
do ich usunięcia, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni, 
e. wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją
projektową,
f. uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do
materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i instalacyjnych,
g. w razie konieczności opracowanie dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzane
zmiany, 
h. czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagającej uzyskania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na
budowę, a w przypadku zmian istotnych – przygotowanie materiałów wymaganych do uzyskania
ww. decyzji,
i. na żądanie Zamawiającego udział naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiającego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został 
zawarty w projekcie budowlanym, SWZ, wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

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

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 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: Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać
umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad
dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, zgodnie z dokumentami określonymi w opisie zamówienia, w tym m.in. podatek VAT,
upusty, rabaty, oraz:
a) roboty przygotowawcze, demontażowe, wykończeniowe, porządkowe, zorganizowanie i
zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wywóz nadmiaru gruzu,
wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji, drzewa, krzewy,
unieszkodliwianie odapdów
b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),
c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,
d) zajęcia pasa drogowego, placów, chodników,
e) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów
użytkujących drogę,
f) zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną,
g) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,
h) koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
wynikających z lokalizacji terenu budowy,
i) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy, 
j) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i
wykonywanych robót,
k) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, 
l) wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy, 
m) wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy,
n) bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd, oraz
aktualnie użytkowanej drogi dojazdowej z kostki polbruk do podkwatery III.1.
o) koszty obsługi geodezyjnej, 
p) wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,
q) koszty związane z odbiorami robót wykonanych, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, 
r) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego
uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,
s) koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i
robót określonymi w STWiORB.
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t) koszty ochrony mienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony p.poż.,
u) koszty opłaty składki w pełnej wysokości za polisę OC- jeżeli dotyczy,
v) koszty związane z wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnych, oraz dokonywaniem
stosownych zmian w treści tablic.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową cena
ostateczna.
Uwaga! Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o.o. jest płatnikiem podatku
VAT.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

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 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

18.1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kwatery składowej
o powierzchni uszczelnienia kwatery min. 0,5ha i wykonaniu robót ziemnych o kubaturze min 15
000 m3. przy realizacji kwatery składowania

UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z
art.117 ust.4 ustawy Pzp . Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

18.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić: 

a) funkcję kierownika budowy (pełniący jednocześnie rolę kierownika robót drogowych), który
posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia – minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej b/o w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 
- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w
bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych przy realizacji kwater składowania 
- prowadził i nadzorował roboty polegające na połączeniu dwóch podkwater z drenażem
podfoliowym i nadfoliowym w jedną kwaterę w technologii tożsamej z przedmiotem zamówienia. 

b) funkcję kierownika robót sanitarnych , który posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej b/o ( sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówieni – minimalne wymagania:
- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w
bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych w tym polegających na
budowie/przebudowie sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej o dł. minimum 500m

c) kierownik robót branży elektrycznej , który posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności energetycznej b/o w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – minimalne wymagania
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności energetycznej,
- posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych z
bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie budowy/przebudowy
obiektów energetycznych
Przez uprawnienia należy rozumieć: w rozumieniu Ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo
Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r poz. 1333 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 209r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz.U. z 2019r poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane orz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej ( tj. Dz.U. z 2020r poz. 220)

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:
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;
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6) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem
albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności;
7) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
d)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę
aresztu,
e)art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za
które wymierzono karę aresztu
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne
w/w oświadczenie.

3) wykaz 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 – załącznik nr 6 do SWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne
w/w oświadczenie.

19.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków
dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób
potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postepowaniu lub
kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. 

19.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ,wykaz robót budowlanych załącznik nr 5 do
SWZ,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, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;Kopia
polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
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związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Do oferty należy
dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi
zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww.
dokumentów. 
FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 2) musi ponadto zawierać kosztorys szczegółowy
ofertowy (załącznik nr 2a) oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.2) Wypełniony załącznik nr 3 do
SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące
odpowiednio: 
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze
wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. i 18.2. SWZ
oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
(punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 13.2. SWZ). 
3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się
powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach
18.1. lub 18.2. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą
zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego
wzór załącznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w
szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

4) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy, zgodnie z art.117 ust.4 ustawy Pzp Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 8 do SWZ.(jeżeli dotyczy)

5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

6) Dowód wpłaty wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00261960/01 z dnia 2021-11-09

2021-11-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



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:
25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, KWOTA WADIUM. 

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości:
120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – 
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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 (j.t. Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego, tj.: 49 1160 2202 0000 0001 1609 1559. 
Za termin wniesienia wadium uznaje się zaksięgowanie wpłaty na rachunku Zamawiającego.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą przetargową.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia:
Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres
związania ofertą.
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum
uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z
art.117 ust.4 ustawy Pzp . Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z &22 projektu umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia, technologii wykonywania robót, zakresu
rzeczowego wykonywanych robót, w następujących przypadkach: 
1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z
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technologią ich wykonania i zdarzeń losowych,
2) konieczności wykonania robót zamiennych a także zaniechaniu poszczególnych robót, w
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i
wynikającej stąd zmiany terminów wykonania zadania i wynagrodzenia,
3) opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii
innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez
Wykonawcę,
4) opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót
budowlanych na terenie budowy przez innych Wykonawców, powstałych z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń
podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione
przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiającego,
5) działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mających
wpływ na zakres rzeczowy, sposób wykonania, terminy,
6) zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w
uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez
Wykonawcę,
7) zmian podwykonawców u Wykonawcy dokonanych za zgodą Zamawiającego – pod
warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
2. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia wyłącznie w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług.
3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 Strona umowy, która powołuje się na zaistniałą
zmianę zobowiązana jest wykazać drugiej Stronie:
1) że zmiany te będą miały wpływ na termin lub/i koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę lub, że zmiany te będą korzystane dla Zamawiającego oraz
2) o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę lub
jaki jest prognozowany nowy termin wykonania zamówienia lub konieczny zakres zmian.
4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawca jest
obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT na
koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone
powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca,
następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana, pod warunkiem pisemnego
zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru dokonania zmian umowy w związku ze zmianą
przedmiotowych przepisów. Zmiany te zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz
wykazania zmienionej wartości wynagrodzenia leży wyłącznie po stronie Wykonawcy.
8. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez Platformę Marketplanet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ
LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI
LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie
oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem
oferty cenowej.

Termin i zasady udziału w wizji lokalnej :
1.O dokonanie wizji lokalnej należy zwracać się z wnioskiem, (według własnego wzoru)
przesłanym elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem:
https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login
2.We wniosku należy wskazać osobę, która będzie uczestniczyła w wizji lokalnej.
3.Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej informując Wykonawcę o powyższym
elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej.
4.Zamawiający wystawi dla Wykonawcy potwierdzenie odbycia wizji lokalnej . Wykonawca w
formularzu ofertowym oświadczy odbycie wizji lokalnej.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, odrzuceniu będzie podlegać oferta, która została
złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji
zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego
wymagał w dokumentach zamówienia.
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	3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired
	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): 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:  1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, adres biura: ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Pana Leszka Rochowicza (dalej: Zakład RUDNO); 2)	administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: m.bawolska@zuokrudno.pl 3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 5)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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; 6)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8)	posiada Pani/Pan: a)	 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b)	 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c)	 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 36.2	nie przysługuje Pani/Panu: a)	 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)	 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)	 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; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: DZP1/zp/14/2021
	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: 45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 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: Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.  Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentami określonymi w opisie zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, oraz: a)	roboty przygotowawcze, demontażowe, wykończeniowe, porządkowe, zorganizowanie i zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wywóz nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji, drzewa, krzewy, unieszkodliwianie odapdów b)	utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), c)	dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, d)	zajęcia pasa drogowego, placów, chodników, e)	koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów użytkujących drogę, f)	zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną, g)	koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci, h)	koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wynikających z lokalizacji terenu budowy, i)	koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy,  j)	odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót, k)	wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,  l)	wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy,  m)	wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy, n)	bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd, oraz aktualnie użytkowanej drogi dojazdowej z kostki polbruk do podkwatery III.1. o)	koszty obsługi geodezyjnej,  p)	wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej, q)	koszty związane z odbiorami robót wykonanych, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,  r)	zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, s)	koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. t)	koszty ochrony mienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony p.poż., u)	koszty opłaty składki w pełnej wysokości za polisę OC- jeżeli dotyczy, v)	koszty związane z wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnych, oraz dokonywaniem stosownych zmian w treści tablic. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową cena ostateczna. Uwaga! Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o.o. jest płatnikiem podatku VAT.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	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: zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 6) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki  organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 7) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień  publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o  zamówienie publiczne tytułem środka karnego, c)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, d)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, e)art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.  3) wykaz 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 – załącznik nr 6 do SWZ.  W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.   19.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postepowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.   19.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ,wykaz robót budowlanych załącznik nr 5 do SWZ,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, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;Kopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł,
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: 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: 2021-11-30 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez Platformę Marketplanet
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-30 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


