
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„DOSTAWA KRUSZYWA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227806421

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

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 KRUSZYWA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cecf163-77ff-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011174/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-26 11:55

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 00002304/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa dolomitu deowńskiego

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.bip.powiat-otwocki.pl/904,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto

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://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?
s=0cffc2ec8e87e77abda1045b6a821b7c531ee3d0

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określono
w SWZ

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: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480
Karczew tel. 22 780 64 21• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w
Otwocku jest Pani Daria Bartnicka, email: iod@powiat-otwocki.pl ,• Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego,• 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 2019 r. poz. 1843),
dalej „ustawa Pzp”; • 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
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trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;•
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; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• 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;• 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: ZDP/P-02/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:dolomitu dewońskiego frakcji 0-31,5 mm. Zamówienie
obejmuje dostawę w ilości: w ilości 7000 tonZamawiający zobowiązuję się do wykorzystania:
ilości 6000 tonZamówione kruszywo wykorzystywane będzie do realizacji zadań inwestycyjnych
na drogach powiatowych Powiatu Otwockiego oraz do bieżącego utrzymania dróg (remonty
bieżące);Zamówienia będą dokonywane sukcesywnie, w miarę rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego;Miejsce dostawy: miejsce wskazane przez Zamawiającego na drogach
powiatowych Powiatu Otwockiego;Odbiór kruszywa w godzinach od 7 00 do 1500;Koszt
transportu za dostarczenie zamówionego kruszywa ponosi Dostawca - musi być wliczone w
cenę;Kruszywo należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek;Możliwość wcześniej uzgodnionego poboru
kruszywa w dniach wolnych od pracy;Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości
kruszywa w niezależnym ośrodku badawczym. Kontrola może odbyć się nie więcej niż 4 razy w
okresie obowiązywania umowy i zostanie przeprowadzona na koszt Dostawcy;Zamawiający
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zastrzega sobie możliwość kontroli ilości pojedynczego zamówienia;Do każdej partii
odbieranego towaru powinien być dostarczony dokument WZ oraz kwit wagowy,Kupowany
produkt powinien posiadać aprobatę techniczną, atest lub inny dokument stwierdzający
zgodność produktu z normą PN-EN 13043:2004,Dostawy będą realizowane transportem
Wykonawcy po telefonicznym uzgodnieniu ilości, potwierdzonych pisemnym zamówieniem
przesłanym e-mailem lub faksem.Fakturowanie za odbierany produkt będzie się odbywało raz w
miesiącu. Do każdej faktury należy dołączyć kopie WZ oraz zestawienie miesięczne pobranego
kruszywa z podaniem daty dostawy oraz miejsca oraz zestawienie ilości wykorzystanego
kruszywa,

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Po wykorzystaniu Zamówienia podstawowego Zamawiający uruchomi zamówienie w ramach
opcji: w ilości 1000 tonUruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenie oświadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający
przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb
Zamawiającego wynikających z panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający
oświadcza, iż z prawa opcji może skorzystać przez cały okres realizacji umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie nie przekraczając sumarycznie
ilości przewidzianej w prawie opcji.Realizacja prawa opcji nastąpi w terminie następnego dnia od
dnia złożenia pisemnego zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

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 oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert w odniesieniu do wszystkich części:Cena jednostkowa
brutto C 60%termin realizacji pojedynczego zamówienia T 40%Liczba punktów po sumowaniu stanowić
będą końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.

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

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji pojedynczego zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
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Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do wszystkich części:Cena jednostkowa brutto C 60%termin
realizacji pojedynczego zamówienia T 40%Liczba punktów po sumowaniu stanowić będą
końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:dolomitu dewońskiego frakcji 31,5-63 mm, w ilości 1000
tonZamawiający zobowiązuję się do wykorzystania: ilości 200 tonZamówione kruszywo
wykorzystywane będzie do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych Powiatu
Otwockiego oraz do bieżącego utrzymania dróg (remonty bieżące);Zamówienia będą
dokonywane sukcesywnie, w miarę rzeczywistych potrzeb Zamawiającego;Miejsce dostawy:
miejsce wskazane przez Zamawiającego na drogach powiatowych Powiatu Otwockiego;Odbiór
kruszywa w godzinach od 7 00 do 1500;Koszt transportu za dostarczenie zamówionego
kruszywa ponosi Dostawca - musi być wliczone w cenę;Kruszywo należy przewozić pojazdami
samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
rozładunek;Możliwość wcześniej uzgodnionego poboru kruszywa w dniach wolnych od
pracy;Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości kruszywa w niezależnym ośrodku
badawczym. Kontrola może odbyć się nie więcej niż 4 razy w okresie obowiązywania umowy i
zostanie przeprowadzona na koszt Dostawcy;Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli
ilości pojedynczego zamówienia;Do każdej partii odbieranego towaru powinien być dostarczony
dokument WZ oraz kwit wagowy,Kupowany produkt powinien posiadać aprobatę techniczną,
atest lub inny dokument stwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 13043:2004.Dostawy
będą realizowane transportem Wykonawcy po telefonicznym uzgodnieniu ilości, potwierdzonych
pisemnym zamówieniem przesłanym e-mailem lub faksem.Fakturowanie za odbierany produkt
będzie się odbywało raz w miesiącu. Do każdej faktury należy dołączyć kopie WZ oraz
zestawienie miesięczne pobranego kruszywa z podaniem miesiąca dostawy oraz ilości
pozostałego do wykorzystania kruszywa,

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Po wykorzystaniu Zamówienia podstawowego Zamawiający uruchomi zamówienie w ramach
opcji: w ilości 800 tonUruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenie oświadczenia woli w
przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający
przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb
Zamawiającego wynikających z panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający
oświadcza, iż z prawa opcji może skorzystać przez cały okres realizacji umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie nie przekraczając sumarycznie
ilości przewidzianej w prawie opcji.Realizacja prawa opcji nastąpi w terminie następnego dnia od
dnia złożenia pisemnego zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert w odniesieniu do wszystkich części:Cena jednostkowa
brutto C 60%termin realizacji pojedynczego zamówienia T 40%Liczba punktów po sumowaniu stanowić
będą końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.

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

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji pojedynczego zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do wszystkich części:Cena jednostkowa brutto C 60%termin
realizacji pojedynczego zamówienia T 40%Liczba punktów po sumowaniu stanowić będą
końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.

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

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: grysu bazaltowego frakcji 2-5 mm,w ilości 100 ton
Zamawiający zobowiązuję się do wykorzystania: ilości 50 tonZamówione kruszywo
wykorzystywane będzie do realizacji bieżącego utrzymania dróg (remonty bieżące);Zamówienia
będą dokonywane sukcesywnie, w miarę rzeczywistych potrzeb Zamawiającego;Miejsce
dostawy: ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 KarczewOdbiór kruszywa w godzinach od 7 00
do 1500;Koszt transportu za dostarczenie zamówionego kruszywa ponosi Dostawca - musi być
wliczone w cenę;Kruszywo należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek;Możliwość wcześniej uzgodnionego
poboru kruszywa w dniach wolnych od pracy;Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli
jakości kruszywa w niezależnym ośrodku badawczym. Kontrola może odbyć się nie więcej niż 4
razy w okresie obowiązywania umowy i zostanie przeprowadzona na koszt
Dostawcy;Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli ilości pojedynczego zamówienia;Do
każdej partii odbieranego towaru powinien być dostarczony dokument WZ oraz kwit
wagowy,Kupowany produkt powinien posiadać aprobatę techniczną, atest lub inny dokument
stwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 13043:2004,Dostawy będą realizowane
transportem Wykonawcy po telefonicznym uzgodnieniu ilości, potwierdzonych pisemnym
zamówieniem przesłanym e-mailem lub faksem,Fakturowanie za odbierany produkt będzie się
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odbywało raz w miesiącu. Do każdej faktury należy dołączyć kopie WZ oraz zestawienie
miesięczne pobranego kruszywa z podaniem miesiąca dostawy oraz ilości pozostałego do
wykorzystania kruszywa,

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Po wykorzystaniu Zamówienia podstawowego Zamawiający uruchomi zamówienie w ramach
opcji:w ilości 50 tonUruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenie oświadczenia woli w
przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający
przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb
Zamawiającego wynikających z panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający
oświadcza, iż z prawa opcji może skorzystać przez cały okres realizacji umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie nie przekraczając sumarycznie
ilości przewidzianej w prawie opcji. Realizacja prawa opcji nastąpi w terminie następnego dnia
od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

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 oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert w odniesieniu do wszystkich części:Cena jednostkowa
brutto C 60%termin realizacji pojedynczego zamówienia T 40%Liczba punktów po sumowaniu stanowić
będą końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.

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: 59

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji pojedynczego zamówienia

4.3.6.) Waga: 41

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do wszystkich części:Cena jednostkowa brutto C 60%termin
realizacji pojedynczego zamówienia T 40%Liczba punktów po sumowaniu stanowić będą
końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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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.
Informacja dla części I - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:nie
podlegają wykluczeniu,spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:zdolności
technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dwie umowy na dostawę
kruszywa o wartości każdej umowy 100 000,00 zł brutto i informację o tym, czy dostawy zostały
wykonane zgodnie z umową, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługa została wykonane, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty dysponuje niezbędnymi narzędziami do
wykonania zamówienia przynajmniej 2 samochodami ciężarowymi do transportu kruszywa i
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami dostarczony przedmiot zamówienia
spełnia normę Informacja dla części II - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy,
którzy:nie podlegają wykluczeniu,spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:zdolności
technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że:w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dwie umowy na dostawę
kruszywa o wartości każdej umowy 30 000,00 zł brutto i informację o tym, czy dostawy zostały
wykonane zgodnie z umową, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługa została wykonane, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty dysponuje niezbędnymi narzędziami do
wykonania zamówienia przynajmniej 2 samochodami ciężarowymi do transportu kruszywa i
informacją o podstawie do dysponowani a tymi zasobami dostarczony przedmiot zamówienia
spełnia normę Informacja dla części III - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać
wykonawcy, którzy:nie podlegają wykluczeniu,spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony, jeżeli wykonawca wykazać, że:w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował
jedną umowę na dostawę kruszywa o wartości każdej umowy 10 000,00 zł brutto i informację o
tym, czy dostawy zostały wykonane zgodnie z umową, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonane, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
dysponuje niezbędnymi narzędziami do wykonania zamówienia przynajmniej 1 samochodem
ciężarowymi do transportu kruszywa i informacją o podstawie do dysponowani a tymi zasobami
dostarczony przedmiot zamówienia spełnia normę sytuacji finansowej lub ekonomicznej –
Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie

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:
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art.
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125 ust. 1 w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanym przez zamawiającego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania oferta jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny
być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniuwykaz posiadanego potencjału technicznego do realizacji
zamówienia dokument stwierdzający zgodność zamówionego kruszywa - dolomitu z normą PN-EN
13043:2004,zaświadczenie niezależnego podmiotu, iż przedmiot zamówienia może być
wykorzystywany w budownictwie drogowym.zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że
dany wyrób jest zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa.

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:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o
których mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie z którego wynika, które
elementy dostawy wykonują poszczególni wykonawcy.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
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:
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz na podstawie
postanowień:1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w
rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisów przez strony, 3) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba,
rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot
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Umowy na inne spełniające warunki określone w Opisie przedmiotu zamówienia,4) Wystąpienia
konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy
pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot Umowy,5) Wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,6) Zmiany
danych teleadresowych Wykonawcy,7) Zmiany terminu końcowego wykonania Umowy,
wynikającego ze zmiany terminu, sposobu lub źródła finansowania przedmiotu Umowy,8)
Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,9) Zmniejszenia ilości usług,

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?
s=0cffc2ec8e87e77abda1045b6a821b7c531ee3d0

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-09 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-07
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	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: •	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 64 21•	inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest Pani Daria Bartnicka, email: iod@powiat-otwocki.pl ,•	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,•	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 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; •	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;• 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; •	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;•	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;•	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: ZDP/P-02/2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 3
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: 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:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
	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 oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert w odniesieniu do wszystkich części:Cena jednostkowa brutto	C	60%termin realizacji pojedynczego zamówienia	T	40%Liczba punktów po sumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.
	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
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji pojedynczego zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
	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 oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert w odniesieniu do wszystkich części:Cena jednostkowa brutto	C	60%termin realizacji pojedynczego zamówienia	T	40%Liczba punktów po sumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.
	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
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji pojedynczego zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
	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 oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert w odniesieniu do wszystkich części:Cena jednostkowa brutto	C	60%termin realizacji pojedynczego zamówienia	T	40%Liczba punktów po sumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.
	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: 59
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji pojedynczego zamówienia
	4.3.6.) Waga: 41
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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.
	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: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 125 ust. 1 w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanym przez zamawiającego
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuwykaz posiadanego potencjału technicznego do realizacji zamówienia dokument stwierdzający zgodność zamówionego kruszywa - dolomitu z normą PN-EN 13043:2004,zaświadczenie niezależnego podmiotu, iż przedmiot zamówienia może być wykorzystywany w budownictwie drogowym.zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że dany wyrób jest zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa.

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

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-09 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=0cffc2ec8e87e77abda1045b6a821b7c531ee3d0
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-09 12:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-07



