
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną w Sanatorium
Uzdrowiskowym MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku – etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ORION W CIECHOCINKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910855711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warzelniana 1

1.5.2.) Miejscowość: Ciechocinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-720

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542839100

1.5.8.) Numer faksu: 542836370

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanatoriummswia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sanatoriummsw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną w Sanatorium
Uzdrowiskowym MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku – etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5e2d083-8623-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018147/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-16 11:34

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003845/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną - etap III

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://miniportal.uzp.gov.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: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Informacje o sposobie porozumiewania się ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej:zamowienia.publiczne@sanatoriummswia.pl2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.3) 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 miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.Formaty plików wykorzystywanych przez WYKONAWCÓW powinny być zgodne z
OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogłoszeniajednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Z 2017 r., poz.
2247). 1) ZAMAWIAJĄCY rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf 2) W celu ewentualnej kompresji danych ZAMAWIAJĄCY
rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip b) .7Z 3) Wśród formatów powszechnych a NIE
występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w
takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia
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integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, ZAMAWIAJĄCY zaleca, w miarę możliwości,
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym lub profilem zaufanym. 5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się
opatrzyćzewnętrznym podpisem XAdES. WYKONAWCA powinien pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 6) ZAMAWIAJĄCY zaleca aby w przypadku
podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi
rodzajami podpisównp. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji
plików. 7) ZAMAWIAJĄCY zaleca, aby WYKONAWCA z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
możliwośćprawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 8) Zaleca się, aby
komunikacja z WYKONAWCAMI odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij
wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 9) Osobą składającą ofertę
powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 10) Ofertę należy przygotować z należytą
starannościądla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem
odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie
oferty na 24godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 11) Podczas podpisywania plików
zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 12) Jeśli WYKONAWCA pakuje
dokumenty np. wplik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 13)
ZAMAWIAJĄCY rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 14)
ZAMAWIAJĄCY zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Możeto skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie
z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. Szczegółowe informacje dot. wymagań
technicznych i organizacyjnych zostałyopisane w SWZ w rozdziale VII.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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): 1. Klauzula informacyjna odnosząca się do
sytuacjipozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą (pozyskiwanie danych osobowych
bezpośrednio) -przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorzezgodnie z art. 13 RODO Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO Informacje
podawane wprzypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą: Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2
RODO *informuje się, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ
SanatoriumUzdrowiskowe MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku , ul. Warzelniana 1, 2) Administrator
wyznaczyłInspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres
e-mail:iod@sanatoriummswia.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we
wszystkichsprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych zprzetwarzaniem danych. 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
publicznegona: Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną w
SanatoriumUzdrowiskowym MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku – etap III numer sprawy AGKR-2374-01-
2021Prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji oraz realizacją zawartej w wyniku
tegopostępowania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Odbiorcami Pani/Pana
danychosobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania woparciu o art.18 i art. 74 ustawy Pzp oraz inne podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa,w tym podmioty przetwarzające - podmiotom tym mogą zostać ujawnione Pani/Pana
dane osobowe. 5)Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze informuje się,
iżPani/Pana dane osobowebędą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują
przechowywanie dokumentacji iwypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających. W
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szczególności Pani/Pana daneosobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy (zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp). W
wyjątkowych przypadkach związanych zochroną prawnie istotnych i uzasadnionych interesów
ZAMAWIAJĄCEGO (np. w przypadku prowadzenia spraw sądowych) Pani/Pana dane będą
przechowywane przez okres dłuższy - do czasuostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. 6) Obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawyPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencjeniepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W
odniesieniu do Pani/Pana danychosobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.7) Posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Panadotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych; • napodstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danychosobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; • prawo downiesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO; • prawo wniesieniaskargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8)Nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO; • napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AGKR-2374-02-2021

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

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz
zsalą gimnastyczną w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku – etap
IIIktóry obejmuje: przebudowę pomieszczeń, budowę szybu wraz z windą, budowę
zewnętrznejklatki schodowej do ewakuacji, budowę wentylacji, przebudowę korytarzy,
wydzieleniepomieszczeń dla ratownika wodnego

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ZAMAWIAJĄCY dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z
ofertspełniających wymagania, co do treści SWZ przy zastosowaniu kryterium: W przedmiotowym
postępowaniu, jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się: - Cenę (brutto) – waga kryterium 80%, -
Okres oferowanej gwarancji – waga kryterium 20%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta,
która uzyska najwyższą liczbę punktów według w/w kryteriów w skali 0 – 100 pkt.

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: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, ZAMAWIAJĄCY może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że WYKONAWCA nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez WYKONAWCĘ sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobówtechnicznych lub zawodowych WYKONAWCY w inne przedsięwzięcia gospodarcze
WYKONAWCY może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

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:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy
Pzp, Wykonawca przedkłada:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków
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udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z
Załącznikami nr 3 i 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia wwyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych,wymaganych do ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych nadzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1)wykazu robót budowlanych wykonanych niewcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tymokresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzeczktórych roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź innedokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeliWYKONAWCA z przyczyn niezależnych od niego nie jest
wstanie uzyskać tych dokumentów – inneodpowiednie dokumenty, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 9 do SWZ; JeżeliWYKONAWCA powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
budowlanych, wykonywanychwspólnie z innymi WYKONAWCAMI, wykaz o którym mowa dotyczy
robót budowlanych, w którychwykonaniu WYKONAWCA ten bezpośrednio uczestniczył. 2) wykazu
osób, skierowanych przezWYKONAWCĘ do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanierobotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresuwykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami,zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia zgodności wykonywanych robót budowlanych z wymaganiami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
Kosztorysów ofertowych poszczególnych branż .

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 przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 60 000,00 zł.2. Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 08.03.2021 r. do godz. 10.00 znajdzie się
narachunku bankowym ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Wadium musi obejmować pełen okres związania
ofertą tj. do dnia 05.04.2021 r. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: - pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
nrROR 83 1130 1075 0002 6156 5520 0004Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek
bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data
wpływu na rachunek bankowy zamawiającego); - gwarancjach bankowych; -
gwarancjachubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do
oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznymprzez wystawcę dokumentu. 4. W przypadku wnoszenia przez WYKONAWCĘ
wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone
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zgodnie zobowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie
(wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz
wskazanieich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być SP ZOZ
Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA ORION w Ciechocinku, - określenie wierzytelności, która ma
być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, - kwotę gwarancji/poręczenia, - termin ważności
gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w sytuacjach określonych
wart. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 5. W przypadku gdy WYKONAWCA nie wniósł wadium, lub wniósł je
w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związaniaofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust.
2 pkt 3 ustawy Pzp, ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy
Pzp. 6. ZAMAWIAJĄCY dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5
ustawy Pzp. 7. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie 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:
1. Od WYKONAWCY, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ZAMAWIAJĄCY
przed podpisaniem umowy żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez WYKONAWCĘ. 2. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy WYKONAWCA może wnieść w jednej lub w kilku następujących
formach: 1) pieniądzu, na konto ZAMAWIAJĄCEGO podane w zawiadomieniu o
terminiezawarcia umowy; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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. 3. ZAMAWIAJĄCY niewyraża
zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. W przypadku
wniesienia wadium w pieniądzu WYKONAWCA może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji należy
dostarczyć w formie oryginału najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Dokument w formie
poręczenia, gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne
żądanieZAMAWIAJĄCEGO wzywające do zapłaty zabezpieczenia zgodnie z warunkami umowy,
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Z treści gwarancji,
poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Podpis
powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z
imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 6. Zabezpieczenie ma na
celuzabezpieczenie roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń
określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i
ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym
terminie,ZAMAWIAJĄCY zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie
należytego wykonania umowy

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	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:
	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: Nie
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 10:15
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



		2021-03-16T11:46:40+0100




