Ogłoszenie nr 2021/BZP 00332520/01 z dnia 2021-12-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych Aquara przy ul. Św. Jadwigi Królowej 22 w Radomsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001307717
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Leszka Czarnego 22
1.5.2.) Miejscowość: Radomsko
1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir@radomsko.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mosir.superstronywww.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

MIASTO RADOMSKO 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5 w imieniu i na rzecz, którego działa
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOMSKU 97-500 Radomsko ul. Leszka
Czarnego 22
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych Aquara przy ul. Św. Jadwigi Królowej 22 w Radomsku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30747d54-6714-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00332520/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-28 09:28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001502/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości kompleksu obiektów sportoworekreacyjnych Aquara przy ul. Św. Jadwigi Królowej 22 w Radomsku"
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://mosir-radomsko.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: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pan Marek Wyciszkiewicz; email: mosir@radomsko.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB
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): Obowiązek informacyjny wynikający z RODO tj.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
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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).
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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku
reprezentowana przez Dyrektora
Dane tele-adresowe Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22
Adres e-mail: mosi@radomsko.pl
Tel. (44) 683 58 44
2) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomsku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych
Osobowych – Pan Jarosław Olszowy; kontakt: iod2@radomsko.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym pn. „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości kompleksu obiektów
sportowo - rekreacyjnych Aquara przy ul. Św. Jadwigi Królowej 22 w Radomsku”;
Pozostałe informacje dot. RODO zawarte zostały w pkt. 22 Rozdziału I Specyfikacji Warunków
Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na kompleksowym
sprzątaniu z użyciem odpowiednich środków, zgodnych z zaleceniami Zamawiającego:
1) pomieszczeń biurowych,
2) pokoi gościnnych,
3) hali basenowej, niecek basenowych, wnętrza rury zjazdowej,
4) holu wejściowego, korytarzy, wind,
5) klatek schodowych,
6) toalet, sanitariatów,
7) szatni,
8) saun,
9) jacuzzi,
10) dekoracji,
11) powierzchni przeszkolonych,
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w obiekcie kompleksu basenowego AQUARA znajdującego się w Radomsku przy ul. Św.
Jadwigi Królowej 22 na dz. nr ewid. 228/36, 228/37, 228/79, 228/120, obr. 32 Radomsko.
Łączna powierzchnia sprzątania wynosi ok. 2600m² i składają się na nią:
1) powierzchnia biurowa ok 130m²
2) powierzchnia komunikacyjna ok 600m²
3) powierzchnia sanitarna ok 460m²
4) powierzchnia pokoi gościnnych ok 190m²
5) powierzchnia niecki basenowej 1168m²
6) powierzchnia saun 33m².
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem i wymaganą częstotliwością prac
porządkowych oraz wykazem urządzeń, narzędzi i preparatów niezbędnych do realizacji
Przedmiotu umowy zawarty został w Rozdziale V SWZ.
W budynku zlokalizowane jest pomieszczenie do użytku służb porządkowych, które zostanie
nieodpłatnie udostępnione Wykonawcy. Z pomieszczenia przekazanego na potrzeby wykonania
usług będących przedmiotem umowy mogą korzystać tylko osoby wskazane przez Wykonawcę
w złożonym wykazie osób wchodzących w skład kadry sprzątającej wykonujące w danym czasie
obowiązki zgodnie z aktualnym harmonogramem. Przebywanie osób świadczących usługę
sprzątania na terenie kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych „Aquara” poza godzinami
pracy /zmiany/ jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku lub osoby przez niego upoważnionej.
Wymaga się, aby usługa sprzątania była sprawowana od poniedziałku do niedzieli w godzinach
wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Wymaga się, aby pracownicy świadczący usługę sprzątania byli ubrani w jednolite uniformy z
logo firmy i identyfikatory osobiste, uniformy zapewnia Wykonawca na swój koszt.
3.2. Przedmiotowe zamówienie nie zostało podzielone na części. W związku z powyższym, na
podstawie art. 91 ust.2 ustawy Pzp, zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody
niedokonania podziału zamówienia na części: zamawiający przeanalizował możliwości podziału
zamówienia, biorąc pod uwagę względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne lub
celowościowe. Stwierdzono, że dokonanie podziału zamówienia na części spowodować może
brak zainteresowania potencjalnych wykonawców, niniejszym zamówieniem, lub brakiem
zainteresowania na którąś z części, co uniemożliwi zrealizowanie zamówienia w pełnym jego
zakresie. Zaś, w przypadku wyboru ofert, istnieje istotne ryzyko braku współpracy kilku
zespołów. Ponadto, zamawiający odstąpił od podziału niniejszego zamówienia w oparciu o
komentarz p. Jacka Sadowego „Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części” z
20.11.2017 r. z uwagi na niską wartość zamówienia (poniżej progów unijnych), a co za tym idzie
łatwy dostęp do uzyskania zamówienia przez wykonawców z sektora MŚP – dalszy podział
zamówienia można uznać za niecelowy. Ponadto, dalszy podział zamówienia, skutkowałby
istotnymi problemami w udzieleniu zamówienia, przewidzianymi w ww. komentarzu: „Tym
samym za wystarczające uzasadnienie dla braku podziału zamówienia na mniejsze części
należy uznać fakt niskiej wartości udzielanego zamówienia. Po pierwsze: przedmiot zamówienia
jest dostosowany do potrzeb MŚP. Po drugie: dalszy podział zamówienia rodzi ryzyko
ograniczenia konkurencji, który może skutkować koniecznością unieważnienia postępowania na
niektóre lub wszystkie części udzielanego zamówienia. Po trzecie, ryzyko unieważnienia
prowadzi do generowania niepotrzebnych kosztów związanych z obowiązkiem prowadzenia
kolejnych procedur oraz może utrudniać realizację zadań publicznych.” Reasumując,
zamawiający nie dokonał podziału niniejszego zamówienia na części, ponieważ podział taki jest
znacząco niekorzystny pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i celowościowym. Przede
wszystkim jednak, ewentualne dokonanie podziału zamówienia na części nie zwiększyłoby
zaangażowania wykonawców z sektora MŚP, jak również nie wpłynęłoby na zwiększenie
konkurencyjności w postępowaniu. Wielkość i wartość przedmiotu zamówienia dedykowana jest
w istocie wykonawcom z sektora MŚP.
3.4. Zamawiający określa poniższe wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy:
- wykaz czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
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zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby czynności
polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z realizacją zamówienia o ile nie są
(będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, co do których
wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności wykonywane
przez pracowników na każdym etapie wykonywania całego zakresu rzeczowego usług będących
przedmiotem zamówienia i opisanych w SWZ.
- sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z
tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Rozdziale IV SWZ Wzór umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
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: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami: 1) cena oferty (C) – 100% Sposób oceny ofert: W kryterium „cena oferty” w
którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie
zastosowany następujący wzór: Liczba zdobytych punktów (C) = Cn/Cb x 100 x waga kryterium 100%
Gdzie:Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie
ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100
punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
uzyska największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie
zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych).
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z
ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie
zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje usługę
utrzymania czystości w obiekcie, w którym zlokalizowany jest basen kąpielowy o powierzchni
niecki basenowej min. 500 m2 przez nieprzerwany okres min. 6 miesięcy.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z
ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. 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:
Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia - nie wymagane.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu:
1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie lub oświadczenia, o których
mowa w pkt 7.1,7.3 i 7.6.3) IDW ,
2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach
innego podmiotu,
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli
dotyczy);
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4) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie
informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2) 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.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 7.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku określenia przez Zamawiającego warunku dotyczącego zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym lub zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
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:

Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Rozdziale IV SWZ wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-05 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
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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: 2022-01-05 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-02
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