Ogłoszenie nr 2021/BZP 00192734/01 z dnia 2021-09-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na konstrukcji
zadaszającej parking (carport)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260571899
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 4
1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: 41 3115106
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych
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:

Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na konstrukcji
zadaszającej parking (carport)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-183e658a-1f5b-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192734/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-27 10:28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006915/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej na terenie oraz na potrzeby
Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji ŚPN wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
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://bip.swietokrzyskipn.org.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: 1) przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. W niniejszym postępowaniu, komunikować się z
Zamawiającym, w szczególności składać oferty, należy przy użyciu skrzynki ePUAP: /spn/skrytka 2) za
pomocą poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Szczegółowe informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z wykonawcami znajduje się w Rozdziale X SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
– dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną znajdują się w Rozdział XXI SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych
osobowych – dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną znajdują się w Rozdział XXI SWZ
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AT.282.105.2021.ACZ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej
usytuowanej na konstrukcji zadaszającej parking (carport) na terenie oraz na potrzeby Ośrodka
Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane, mające na celu realizację przedsięwzięcia
polegającego na: Zaprojektowaniu, wykonaniu i rozruchu instalacji fotowoltaicznej usytuowanej
na konstrukcji zadaszającej parking (carport) na terenie oraz na potrzeby Ośrodka
Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą o nominalnej mocy energetycznej min. 26 – max 27 kWp, uwarunkowaną
parametrami technicznymi proponowanych przez wykonawcę paneli fotowoltaicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy stanowiący
Załącznik nr 1 do SWZ. Ze względu na charakter terenu inwestycji tj. usytuowanie na działce o
powierzchni 12 413,00 m2, na której znajduje się budynek mieszkalny Zamawiający przewiduje
wykonanie wiat o powierzchni do 50 m2 w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu
zamówienia. Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego Art. 29 pkt.2 ppkt 2, powyższa inwestycja
nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. Wszystkie rozwiązania
zastosowane w przedmiocie Zamówienia dotyczące przechowywania danych nie mogą
generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45251100-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 - Ochrona odgromowa
45314310-7 - Układanie kabli
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 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: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na falowniki fotowoltaiczne
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
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dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na konstrukcję carport
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości - 100
000, 00 zł (słownie złotych: sto tysięcy)–minimum,
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.4.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością co
najmniej jedną obejmującą swym zakresem robotę o podobnym charakterze tj. polegającą na
zaprojektowaniu, wykonaniu i rozruchu instalacji fotowoltaicznej, o mocy min. 15,00 kWp
usytuowanej na konstrukcji zadaszającej parking oraz potwierdzi, że robota ta została wykonana
należycie. Przez robotę Zamawiający rozumie 1 zrealizowaną umowę na wykonanie.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania mocy z wielu umów w celu uzyskania w/w warunków.
2.4.2. dysponuje co najmniej 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia tj. posiadającą co
najmniej 2 -letnie doświadczenie i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i w
specjalności: konstrukcyjno-budowlanej;
2.4.3. dysponuje co najmniej 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia tj. posiadającą co
najmniej 2 - letnie doświadczenie i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i w
specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
2.4.4. dysponuje co najmniej 2 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia posiadającymi
doświadczenie w pracach polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 15,00
kWp w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą:
„spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez
Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem
oferty Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
określony w ust. 2 pkt 4. 1. zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców spełni
warunek samodzielnie.
5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego warunek określony w
ust. 2 pkt 4 pkt.4.1) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden podmiot trzeci spełni
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warunek samodzielnie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
wysokości: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy)–minimum,
2. wykazu robót budowlanych, 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty – celem wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub
zawodowej z Rozdz. VI pkt.2.4.1 SWZ - Załącznik nr 5,
3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z Rozdz.
VI pkt. 2.4.2., 2.4.3. SWZ ) – Załącznik nr 6 - część A tabeli,
4. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z Rozdz.
VI pkt. 2.4.4. SWZ ) – Załącznik nr 6 – część B tabeli.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, winny zostać
przedstawione przez ten podmiot, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości
wynoszącej kwotę 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt
2 lub 3 lub w ust. 6. SWZ
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. 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 (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na rachunek
Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach nr rachunku: 66 1130
1192 0027 6162 2820 0003 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu
AT.282.105.2021.ACZ. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym
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terminie składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego (dzień,
godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
5.1. upływu terminu związania ofertą,
5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy:
6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
6.2. którego oferta została odrzucona;
6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;
6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie stosunku
prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w rozdziale XIX SWZ.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych 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 zgodnie z art. 58 ustawy PZP.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być
dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z
pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z
tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale
w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §
2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.),
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Cyfrowe
odwzorowanie posiadanego pełnomocnictwa nie może być uwierzytelnione przez
upełnomocnionego. Zamawiający wskazuje iż, ww. zapisy należy stosować odpowiednio w
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stosunku do innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Oferta powinna zawierać oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4E SWZ do formularza
ofertowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 1.1. Rozdział VIII SWZ
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
określony w ust. 2 pkt 4. 1. Rozdziału VI SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z
wykonawców spełni warunek samodzielnie.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
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:

Szczegółowo określono w załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-12 11:00
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 (https://miniportal.uzp.gov.pl/)
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-12 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-10
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