
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

WYKONANIE EKSPOZYCJI PRZYRODNICZEJ CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (CEE)
PARKU KRAJOBRAZOWEGO "MIERZEJA WIŚLANA" W STEGNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespoł Parków Krajobrazowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221037680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 4A

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pomorskieparki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskieparki.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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:

WYKONANIE EKSPOZYCJI PRZYRODNICZEJ CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
(CEE) PARKU KRAJOBRAZOWEGO "MIERZEJA WIŚLANA" W STEGNIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ac6f913-d801-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097076/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-28 14:31

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 00001427/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wykonanie ekspozycji przyrodniczej Centrum Edukacji Ekologicznej w Stegnie wraz z
niezbędnym wyposażeniem.

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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie będzie wykonywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Edukacja dla przyrody”, Oś
priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej.

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://portal.smartpzp.pl/pzpk

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://portal.smartpzp.pl/pzpk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określone zostały
szczegółowo w Rozdziale VII 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): Informacje RODO zostały zawarte w Rozdziale XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZPK.DAO.251.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
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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

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspozycji przyrodniczej Centrum Edukacji
Ekologicznej (CEE) Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" w Stegnie.
2. Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym dot. wykonania aranżacji ekspozycji
przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem sal: nr 1, 2, 3, korytarza i klatki schodowej do
budynku – siedziby Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Dla uproszczenia
modernizowane sale w dalszej części dokumentu nazwano: Centrum Edukacji Ekologicznej.
Komplet dokumentacji dot. wykonania niniejszej ekspozycji przyrodniczej zawiera szczegółowe
treści programowe, założenia dotyczące funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz wskazania
dotyczące siedlisk, gatunków roślin i zwierząt, rzut pomieszczeń.
3. Nowa ekspozycja znajdować się będzie w budynku przy ul. Gdańskiej 2, 82-103 Stegna -
siedziby Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Aranżacja ekspozycji przyrodniczej dotyczy
wymienionego układu pomieszczeń zawartych w załączniku nr 1.7 do SWZ - Planie
rozmieszczenia elementów wystawy na salach i korytarzu.
Uwaga: 
Przy szacowaniu urządzeń multimedialnych należy uwzględnić koszty ich podłączenia. 
Budynek ten nie znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków.
4. Przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 
1) dostawy wraz z montażem i uruchomieniem, zgodnie z projektem wykonawczym,
2) drobne towarzyszące prace montażowo-budowlane niezbędne do uruchomienia ekspozycji
przyrodniczej, jeżeli nastąpi taka konieczność,
3) zakup wartości niematerialnych i prawnych do utworów wykorzystywanych w ekspozycji,
zgodnie z projektem wykonawczym,
4) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień i opinii,
5) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi ekspozycji i jej
składowych.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Projekcie wykonawczym
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ składającym się z następujących załączników
(Zamawiający informuje, że numeracja załączników składających się na projekt wykonawczy
została zachowana w oryginalnym brzmieniu) :
Załącznik nr 1.2 – Szczegółowy opis ekspozycji
Załącznik nr 1.3 - Wykaz eksponatów do zakupienia/ wykonania
Załącznik nr 1.4 - Wykaz eksponatów będących na stanie Zamawiającego do montażu w
dioramach
Załącznik nr 1.5 – Wykaz sprzętów do zakupienia
Załącznik nr 1.6 – Wykaz dźwięków do zakupienia do dioram
Załącznik nr 1.7 do SWZ – Plan rozmieszczenia elementów wystawy na salach i korytarzu
Załącznik nr 1.8 – Opis quizów i gier
Załącznik nr 1.9 – Specyfikacja technologiczna, technologia wykonania dioram i modeli.
Załączniki nr 2.1 - 2.9 - Rysunki techniczne 
Załącznik nr 3.1 – 3.9 – Wizualizacje dioram
Załączniki nr 4.1-4.3 – Rysunki inne
Załącznik nr 5.1 – Proponowany rozkład kontaktów potrzebny do wykonania ekspozycji
Załącznik nr 5.2 – Rozkład rozmieszczenia sprzętu (monitory, ekran, głośniki, rzutnik, itp.)
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Załącznik nr 5.3 – Plan układu oświetlenia – szyn (szynoprzewodów fazowych z projektorami
LED według projektu budowlanego).

UWAGA: gniazda elektryczne i szynoprzewody fazowe z projektorami LED są już wykonane w
miejscach wskazanych na przedmiotowych załącznikach graficznych - zał. nr 5.1 i 5.3 do
projektu wykonawczego i nie należy ich wyceniać do wartości oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39154000-6 - Sprzęt wystawowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231320-6 - Monitory dotykowe

31527260-6 - Systemy oświetleniowe

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

32353000-2 - Nagrania dźwiękowe

34999400-0 - Modele w skali

37524100-8 - Gry edukacyjne

38652100-1 - Projektory

39154000-6 - Sprzęt wystawowy

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

39290000-1 - Wyposażenie różne

45212310-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw

51110000-6 - Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

92312000-1 - Usługi artystyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 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: Na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

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 spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej. 
Minimalny poziom zdolności:

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał należycie minimum:
1) jedną dostawę i/lub usługę polegającą na wykonaniu stałej ekspozycji przyrodniczej o
wartości zamówienia (ekspozycji) nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto 
lub 
2) dwie dostawy i/lub usługi polegające na wykonaniu stałej ekspozycji przyrodniczej o wartości
zamówienia (ekspozycji) nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda.

Uwaga: 
1) Zamawiający przez stałą ekspozycję przyrodniczą rozumie wystawę prezentującą walory
przyrodnicze (w zakresie przyrody ożywionej i/lub nieożywionej) i/lub zjawiska siły przyrody, i/lub
procesy przyrodnicze, obejmującą co najmniej dwa (2) elementy określone poniżej:
3) Diorama przyrodnicza (rozumiana jako przestrzenna/panoramiczna makieta, wykonywana
różnymi technikami plastycznymi i modelarskimi, przedstawiająca walory przyrodnicze/zjawiska
przyrodnicze/procesy przyrodnicze).
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4) realistyczne modele i/lub eksponaty dermoplastyczne,
2) Przez wykonanie stałej ekspozycji przyrodniczej zamawiający rozumie zarówno:
a) wykonanie ekspozycji przyrodniczej wraz z projektem tej ekspozycji, jak i
b) wykonanie stałej ekspozycji przyrodniczej bez usługi projektowej tej ekspozycji.
3) W przypadku wykazania się zamówieniem polegającym na wykonaniu stałej ekspozycji
przyrodniczej, w ramach którego realizowane były także roboty budowlane w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (np. remont, budowa, przebudowa, modernizacja),
Wykonawca nie wlicza do wartości zamówienia (wykazywanej na potrzeby potwierdzenia
spełnienia warunku), wartości robót budowlanych objętych tym zamówieniem.
4) W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia
warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy
wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia
postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie
opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania).
5) W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie
weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji prac (dostaw)
objętych tym zamówieniem.

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:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający wezwie Wykonawcę (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), do złożenia w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych, tj.: 
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p., 
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 2021 r. poz. 275 z późn. zm.),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
– załącznik nr 3 do SWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną.
4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, 
o których mowa w pkt 2 ppkt. 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
5) Dokument, o którym mowa w pkt. 4, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem. 
6) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
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przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt. 5 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę (którego oferta zostanie
najwyżej oceniona), do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: 
a) wykazu dostaw / usług (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ), wykonanych w
okresie ostatnich 5 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.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz
lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą spełniać go łącznie.
b) dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania wykonawca składa wraz z ofertą:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Uwaga: Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do
SWZ (formularz ofertowy) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
b) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej. Powyższe stosuje się odpowiednio do
osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

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:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
oraz 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP ustawy Pzp.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider
konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu
Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców
wpisując ich dane.
3. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmioty, zwanych w dalszej treści
Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej)
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powinny spełniać następujące wymagania:
1) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy
załączyć dokument pełnomocnictwa (rozdział VI ust. 1 pkt. 3 lit b SWZ),
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w
rozdziale VI i VII SWZ,
3) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania.

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:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia we wzorze umowy.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pzpk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-14 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-12
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