Ogłoszenie nr 2021/BZP 00016711/01 z dnia 2021-03-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Konserwacja nawierzchni bitumicznych pasów drogowych ulic gminnych i powiatowych na
terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2021 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009834
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jana Głogowskiego 3/5
1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: 41 26 72 133
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.ostrowiec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.ostrowiec.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych pasów drogowych ulic gminnych i powiatowych na
terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2021 roku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-338cc77d-825f-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016711/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-12 10:33
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001894/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Konserwacja nawierzchni bitumicznych pasów drogowych ulic gminnych i powiatowych na
terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2021 roku”
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://www.um.ostrowiec.pl/pl/przetargi/przetargi-organizowane-przez-gmine-ostrowiecswietokrzyski/aktualne
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 między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniPortal.uzp.gov.pl/,ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego)https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej email:przetargi@um.ostrowiec.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem
PrezesaRady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacjioraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznejw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r.
poz.2452).Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznegomusi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymaganiatechniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopiidokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały
opisane w Instrukcjiużytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanychza pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku orazOgłoszenie nr 2021/BZP 00015854/01 z dnia 2021-03-102021-03-10 Biuletyn
Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanedo komunikacji wynosi 150 MB.Za datę
przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innychinformacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.Oferta powinna być sporządzona w językupolskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf(zgodnie z §2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobusporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznychoraz środków komunikacji
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elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lubkonkursie dopuszczalne
formaty danych określa załącznik Nr 2 (FORMATY DANYCH ORAZSTANDARDY ZAPEWNIAJĄCE
DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH ZAPOMOCĄ SYSTEMÓW
TELEINFORMATYCZNYCH UŻYWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃPUBLICZNYCH) do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie KrajowychRam
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji wpostaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 1 wydanego napodstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizującychzadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznymlub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania
ofertyopisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.
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): Wymagane informacje zamieszczone są w rozdziale 24
Specyfikacji Warunków Zamówienia - Ochrona Danych Osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Or.271.4.2021
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: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw bieżących nawierzchni dróg gminnych i
powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w zakresie uzupełniania ubytków,
spękań poprzecznych i podłużnych, rakowin, nierówności i zapadnięć. Technologia robót
przewiduje wykonywanie napraw nawierzchni mineralno - bitumicznych: za pomocą mieszanki
mineralno – bitumicznej otaczanej na gorąco (z otaczarki), za pomocą mieszanki mineralno –
bitumicznej z recyklera, metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz asfaltem
lanym. Naprawy nawierzchni prowadzone będą na bieżąco w okresie trwania umowy w oparciu
o dokonywane przeglądy stanu technicznego, podczas których określone zostaną miejsca
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napraw i technologia robót.2) Wytyczne i warunki do przedmiotu zamówienia:- Przeglądy stanu
technicznego nawierzchni dróg będą przeprowadzane na każde żądanie Zamawiającego. Pojazd dla celów objazdu ulic zapewni Wykonawca. - Wykonawca przystępuje do remontu, po
zgłoszeniu i w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego zakresie, zgodnie z
zadeklarowanym w ofercie terminem rozpoczęcia robót. Zgłoszenia Zamawiający dokonuje
protokolarnie na miejscu remontu, telefonicznie, mail-owo lub ustnie przez przedstawicieli
Zamawiającego. - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może dodatkowo zlecić pilne
remonty, zagrażające Bezpieczeństwu Ruchu Kołowego i Pieszego (np. głębokie ubytki
sięgające podbudowy drogi). Remonty te muszą być zrealizowane niezwłocznie od otrzymania
zlecenia, a zabezpieczenie miejsc zagrożonych do czasu wykonania naprawy, w ciągu 2 godz.
od zgłoszenia.Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień
następującymi kodami i nazwami -45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.2.
Wykonawca robót przy sporządzaniu kwoty oferty winien uwzględnić koszty: zawarcia
odpowiednich ubezpieczeń robót, materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z
przeprowadzeniem robót,  związane z ustaleniem zabezpieczenia należytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prób nawierzchni asfaltowych w miejscach
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia remontu
nakładką asfaltową,  przygotowania oraz oznakowania robót, wywozu, zagospodarowania
materiałów rozbiórkowych, resztek materiałów, gruzu, odpadów itp. oraz ich utylizacji zgodnie z
ich rodzajem,  przygotowania, dostarczenia i wbudowania materiałów,  wykonania opracowań
projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zapewnienia pojazdu dla
celów objazdu ulic dla ustalenia zakresów częściowych robót, inne uznane przez Wykonawcę za
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zakresu robót
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 235 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych - prac konserwacyjnych nawierzchni bitumicznych pasów drogowych, o których
mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, z uwagi na niemożność przewidzenia stopnia degradacji
istniejących nawierzchni. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania takich zamówień w wysokości
do 70% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych prac
konserwacyjnych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia
nadzwyczajnych dodatkowych potrzeb w zakresie objętym zamówieniem,
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
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Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia robót
4.3.6.) Waga: 20
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.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące 4.
ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że:1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia tj: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej dwie
roboty drogowe, każda na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto, o podobnym zakresie robót
we wszystkich wymienionych poniżej zakresach:a) wykonanie minimum 2 000 m2 konserwacji
pasa drogowego nakładkami asfaltowymi,b) wykonanie minimum 1 000 m2 uzupełnień ubytków
w nawierzchniach bitumicznych masą mineralno – asfaltową z otaczarki,c) wykonanie minimum
500 m2 uzupełnień ubytków w nawierzchniach bitumicznych masą mineralno- asfaltową z
recyklera.2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj:
kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń lub
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
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:
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
9 do SWZ; 1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
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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; Ponadto Zamawiający wezwie do złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:a) art. 108 ust. 1
pkt 3 ustawy,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,d) art. 108
ust. 1 pkt 6 ustawy,Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.W przypadku Wykonawców
występujących wspólnie dokument składa każdy z nich.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:2.3. w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej:a) wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 7 do SWZ) 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 wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty,b) wykaz osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ),
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

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:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie cztery tysiące
złotych).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert nieprzerwane do dnia
upływu terminu związania ofertą. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach
ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielonych 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.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia składają oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,
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które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 2 SWZ.2. Przewidywane zmiany treści umowy, oprócz przewidzianych w art. 455 ustawy
PZP, zawarte są w § 15 wzoru umowy.
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: 2021-03-29 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie
miniPortal.uzp.gov.pl.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-29 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-28
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