
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi nr 3466F ul. Starostawska w Nowej Soli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 971218187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 100 B

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@pzd-nowasol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-nowasol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie i utrzymanie dróg

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:

Rozbudowa drogi nr 3466F ul. Starostawska w Nowej Soli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24b23ed8-361f-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00245124/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-26 08:13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001177/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa drogi nr 3466F ul. Starostawska w Nowej Soli

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: 6.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych
pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.

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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul.
Wojska Polskiego 100B, 67-100 Nowa Sól.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panią Dominiką Hassa, w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, jest możliwy pod adresem mailowym iodo@ea24.pl lub
nr tel. 668 37 61 36
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 /dane identyfikujące postępowanie,
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np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie krajowym, wariant 1.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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 przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3411.16.2021.PZD

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

Zadanie to obejmować będzie swym zakresem rozbudowę drogi powiatowej nr 3466F ul.
Starostawska w m. Nowej Soli.
Zakres inwestycji obejmuje:
- Zdjęcie warstwy humusu wymieszanego z paskiem, żwirek, gruzem, tłuczniem gr. 30 cm wraz z
wywiezieniem na składowisko Wykonawcy.; 
- Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm do wykorzystania wraz z odwiezieniem na pryzmy; 
- Wykonanie nasypów wraz z profilowaniem;
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV pod poboczami; 
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża na zjazdach z gr. kat. II-IV.;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm, po zagęszczeniu na zjazdach
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z kostki (zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne); 
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 4 cm na jezdni;
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 4 cm na skrzyżowaniach;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S o gr. 4 cm na drodze;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S o gr. 4 cm na skrzyżowaniach;
- Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 3 cm na zjazdach;
- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z oporem;
- Wykonanie oznakowania poziomego (bez przejścia dla pieszych);
- Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5cm i ławie
betonowej z oporem wykonanej z betonu B15;
- Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 22x15 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5cm
i ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu B15;
- Ułożenie krawężnika betonowego wyspowego na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5cm i ławie
betonowej z oporem wykonanej z betonu B15;
- Prace związane z zabezpieczeniem sieci na czas wykonywania robót, prace wynikające z
uzgodnień z właścieielami sieci w tym montaż rur osłonowych oraz regulacja
- Regulacja wysokościowa istn. włazów studni kanal. (5 szt.) oraz kratek ściekowych (2 szt.);

2. Dane techniczne.
Parametry techniczne projektowanej drogi przedstawiają się następująco:
- klasa techniczna Z,
- droga powiatowa, kategoria ruchu KR2,
- prędkość projektowa 40 km/h 
- szerokość jezdni 2x3,00 m, szerokość pobocza 1,0 m, 

3. Opis stanu istniejącego.
Ulica położona w północno‐zachodniej części miasta Nowa Sól i zlokalizowana jest w obszarze
zabudowanym. Ulica posiada jezdnię o szerokości około 6.0m Ulica posiada z jednej strony
krawężnik na całej długości, natomiast po drugiej w części. Nawierzchnia została poszerzona do
6m wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Graniczną. Wykonane jest też odwodnienie jezdni.

4. Opis projektowych rozwiązań.

4.1. Rozwiązania konstrukcyjne

Na całym odcinku przewidziano wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 gr. 4 cm, podbudowy
bitumicznej z AC 22P gr. 4 cm do regulacji spadków odwodnienia jezdni. Do wykonania są 4
zjazdy w lokalnym km 0+006,01; 0+030,67; 0+080,84 i 0+086,01.

Spadki podłużne i poprzeczne
Spadek poprzeczny jezdni będzie częściowo daszkowy a częściowo jednostronny o wielkości 2
% . Pochylenie podłużne jest dostosowane do istniejącego spadku drogi.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm,
- podbudowa bitumiczna z AC22P gr. 4 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdów 
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
- podsypka cem – piask 1:3 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25,0 cm;

4.2. Urządzenia obce
Na wykonywanym odcinku znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i
sieć telekomunikacyjna. Zakres robót przewiduje regulację wysokością studni kanalizacji w

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00245124/01 z dnia 2021-10-26

2021-10-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



obrębie skrzyżowania z ul. Graniczną, oraz zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci pod 3
zjazdami.

4.3. Odwodnienie
Istniejąca kanalizacja deszczowa wymaga regulacji wysokościowej 4 studni oraz 2 wpustów
ulicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-30

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 możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, zamówień
polegających na powtórzeniu podobnych robót zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót zostaną udzielone w przypadku, gdy
zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki
finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówień podobnych zostanie
ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ( C )
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały,
urządzenia ( G )

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:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane oraz zastosowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

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:
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Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
I. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

II. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy
złotych)

IV. zdolności zawodowej :
1) w zakresie doświadczenia
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej jedno ( 1 ) zadanie – (robotę budowlaną) polegające na
wykonaniu przebudowy, rozbudowy, budowy drogi, ścieżki rowerowej, chodnika, o wartości nie
mniejszej niż 200 000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych).
Uwaga:
W przypadku podania w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu kwot w walutach obcych, Zamawiający do przeliczenia na PLN przyjmie średni
kurs Narodowego Banku Polskiego ( NBP ) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim
kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego ,
kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje .
Zamawiający uzna za spełnione warunki IV.1.SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie
posiadane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od wymaganych w IV.1.
SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte w realizacji robót budowlanych
wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt IV.1
SWZ, gdy wymagany zakres robót budowlanych został faktycznie wykonany przez Wykonawcę,
a nie jego współpartnera lub współpartnerów. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości
kilku zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego, o którym mowa w pkt IV.1
SWZ.

2) w zakresie kwalifikacji zawodowych
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że osoby skierowane do realizacji zamówienia
posiadają niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia do:

a) kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności
drogowej lub uprawnienia równoważne, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa – jedna ( 1 ) osoba
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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) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór druku Załącznik
nr 2 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 2) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w
postępowaniu – wzór druku
Załącznik nr 3 do SWZ;

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 ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 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 2020 r,.
poz. 299).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 25 kwietnia 2021 roku.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Getin Noble Bank Nr 70 1560 0013 2004 8709 5000 0005 z dopiskiem „wadium
– Rozbudowa drogi nr 3466F ul. Starostawska w Nowej Soli ”.
4. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu 
składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

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 przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi7 wykonają
poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

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

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:
zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

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

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. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

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

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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