
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa i montaż parkingowego systemu kontroli dostępu w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego z Budżetu Obywatelskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ
DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY W DZIELNICY TARGÓWEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145972096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bankowy 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: u.budaszewska@osirtargowek.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: osirtargowek.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ośrodek Sportu i Rekreacji

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:

Dostawa i montaż parkingowego systemu kontroli dostępu w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego z Budżetu Obywatelskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a95737b-9133-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027059/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-01 21:55

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000920/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż parkingowego systemu kontroli dostępu w ramach realizacji projektu z
budżetu obywatelskiego pn. Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez (Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Dzielnicy Targówek)

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
www.osirtargowek.waw.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 drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 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. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa
się za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: osir@osirtargowek.waw.pl Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
osir@osirtargowek.waw.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
osir@osirtargowek.waw.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. Dz. U. z 2020 r.
poz.2452.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.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
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3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: www.osirtargowek.waw.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. 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
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20, 03-397
Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora. 2) Administrator w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20, 03-397 Warszawa powołał inspektora
ochrony danych osobowych z którym można skontaktować się pisząc na e-mail –
ochrona.danych@osirtargowek.waw.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.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;2) 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;3) 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: 03/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
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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

Zadaniem projektowanego systemu jest umożliwienie skorzystania z przestrzeni parkingowej
dwóm kategoriom klientów: klienci stali (abonenci, posługujący się kartami zbliżeniowymi),
klienci rotacyjni (kierowcy/goście posługujący się jednorazowymi nośnikami zapewniającymi
pobyt na parkingu).Zakłada się dostępność parkingów 24 godziny na dobę 7 dni w
tygodniu.Pobór opłat będzie możliwy na recepcji w kasach ręcznych, kasie automatycznej oraz
terminalu wyjazdowym. System ma zapewnić tworzenie zróżnicowanego taryfikatora z
uwzględnieniem zróżnicowanej stawki godzinowej w zależności od dnia roboczego, święta, dnia
tygodnia, czasu i długości postoju, okna (przedziału) godzinowego.System ma mieć możliwość
edycji parametrów przez operatora parkingu - czasu wolnego bez opłat z wyodrębnieniem
niezależnych od siebie parametrów: czasu wolnego na przejazd, oraz czasu wolnego na wyjazd
po dokonaniu opłaty za postój. W przypadku pojazdów kategorii rotacyjnej - system zapewni
możliwość swobodnego przejazdu przez parking, bez konieczności podjęcia jakichkolwiek
czynności w punktach poboru opłat - swobodnego wyjazdu z parkingu w przypadku nie
przekroczenia czasu wolnego na przejazd. Połączenie interkomowe z obsługą parkingu ma być
możliwe z każdego terminala. Obsługa parkingu będzie mogła nawiązać połączenie głosowe z
każdym z urządzeń parkingowych za pośrednictwem GUI systemu parkingowego.Każdorazowe
otwarcie szlabanu przez obsługę, wymaga podanie stosownego powodu/komentarza. System
ma odnotowywać takie zdarzenia wraz z datą i godziną wystąpienia oraz nazwą użytkownika
który je wykonał. Wytworzony w ten sposób raport będzie dostępny w systemie na żądanie
osoby uprawnionej.Wykupienie zgubionego biletu przez użytkownika parkingu odbywa się w 2
recepcjach zamawiającego w kasach ręcznych, w terminalu wyjazdowym, kasie automatycznej.
Zamawiający wymaga aby system umożliwiał wykupienie „zgubionego biletu” lub
„wygenerowanie opłaty” za zgubiony bilet bezpośrednio w terminalu wyjazdowym lub kasie
automatycznej. Poprzez „wygenerowanie opłaty” Zamawiający rozumie funkcję, dzięki której
obsługa parkingu z poziomu systemu zarządzającego „wysyła do terminala” kwotę do zapłaty
bez fizycznego drukowania biletu. Komunikat z kwotą do zapłaty ukazuje się na ekranie
terminala i wówczas klient może dokonać opłaty. Koszt zgubionego biletu zostanie ustalony
ryczałtowo przez Zamawiającego. Podczas procedury płatności klient otrzyma potwierdzenie
płatności.Logowanie do systemu w punkcie obsługi klienta i każdym innym odbywa się poprzez
podanie nazwy użytkownika i hasła. System zapewnia możliwość tworzenia i edycji dowolnej
ilości „Grup użytkowników” różnicując indywidualny poziom uprawnień dla każdej z grup, oraz
dowolnej ilości „Użytkowników” przypisując ich do utworzonych grup - tym samym ograniczając
lub nadając właściwe uprawnienia operatorom systemu parkingowego. Instalowany system jest
modułowy, zapewniając jego wysoką skalowalność.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34996300-8 - Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub
sygnalizacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34926000-4 - Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych

51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni
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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: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość możliwych języków obsługi

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: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w
art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.1.2 Uprawnień do prowadzenia w
danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.1.3
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek w tym zakresie, jeżeli:[Zdolność techniczna] wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał należycie minimum dwa zamówienia (2), o wartości nie mniejszej niż 250
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000,00 zł brutto każde, które obejmowały swym zakresem dostawę wraz z montażem systemu
parkingowego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami o których mowa, są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot na
rzecz którego zostały wykonane lub są wykonywane a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, oświadczenie wykonawcy.
[Zdolność zawodowa]Wykonawca wykaże się dysponowaniem minimum jedną (1) osobą
posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi tj.
posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wynikające z przepisów prawa budowlanego do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
posiadać min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych lub
kierownika budowy. Oraz dysponowaniem minimum jedną (1) osobą posiadającą niezbędne
uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej i
drogowej bez ograniczeń w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie, a także posiadającej
aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać min. 5 letnie
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika w tej specjalności.Prawo do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej mogą również wykazać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych tj.: m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)
oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z dnia 2016r., poz. 1725).1.5. Zamawiający dopuszcza
łączenie funkcji w w/w branżach jeśli wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia.2.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom na
zasadach określonych w ustawie Pzp. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa
w pkt 2, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularz ofertowy–
załącznik nr 2 do SWZ) tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.4. W
przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt 2 oznaczać będzie, iż Wykonawca
wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.5. Wykonawca w przypadku powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcom ponosi pełną odpowiedzialność za cały
przedmiot zamówienia (również za podwykonawców).6. Wykonawca, którego oferta jest
najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego przedstawi: katalogi, deklaracje zgodności
Producenta, karty urządzeń, które będą zamontowane do systemu kontroli.7. Od Wykonawcy
wymagane będzie zapewnienia na terenie objętym robotami należytego ładu, porządku,
przestrzegania zasad BHP i p.poż, przepisów sanitarno–epidemiologicznych oraz zasad ruchu
drogowego w czasie wykonywania prac oraz odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z
realizacją prac oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 8.
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba, że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma
dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:1) Wykaz osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego
załącznik nr 6 do SWZ.2) Wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr 7 i 7a do SWZ.3)
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027059/01 z dnia 2021-04-01

2021-04-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



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) załącznik nr 9 do 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:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 i 4 do
SWZ. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert (forma dokumentu – oryginał w postaci
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy lub
Pełnomocnika).W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu ((forma dokumentu – oryginał w postaci dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy lub
pełnomocnika).Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (
Zobowiązanie, załącznik nr 5 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:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 900,00 (słownie: dwa tysiące
dziewięćset 00/100), które może być wniesione w jednej lub kilku następujących w formach:1) w
pieniądzu2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;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 2018 r. poz. 110)2.
Wykonawca składa wadium w wybranej przez siebie formie.3. Wadium w formie pieniądza
należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr
rachunku: 90 1030 1508 0000 0005 5105 3024 (kopię wpłaty poświadczoną za zgodność z
oryginałem i podpisaną przez osobę uprawnioną do podpisania oferty należy celem
kompletności dokumentacji dołączyć do oferty4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie
gwarancji lub poręczenia o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4, Wykonawca przekazuje oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5% ceny brutto podanej w ofercie.

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
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego w przypadku: a)
okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, b)
z przyczyn zależnych od Zamawiającego, c) z powodu działania siły wyższej. d) Strony zgodnie
postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, tj. zdarzeń
takich jak: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie.e) Strona,
która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana
do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły wyższej w
terminie 5 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania
się na tę okoliczność o zawarcie aneksu do umowy. 2. Wymaga się, aby zmiana terminu
umownego po obustronnym uzgodnieniu wprowadzona została do umowy w trybie aneksu
podpisanego przez obie strony.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
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	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
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