Ogłoszenie nr 2021/BZP 00158967/01 z dnia 2021-08-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa aparatury służącej do monitorowania skażeń izotopami alfapromieniotwórczymi wraz z
wyposażeniem oraz ich instalację w siedzibie Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000327008
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Konwaliowa 7
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 03-194
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 8111616
1.5.8.) Numer faksu: +48 22 814 01 64
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@clor.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clor.waw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

instytut badawczy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona radiologiczna
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 aparatury służącej do monitorowania skażeń izotopami alfapromieniotwórczymi wraz z
wyposażeniem oraz ich instalację w siedzibie Zamawiającego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35077139-04e3-11ec-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00158967/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-24 16:39
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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.clor.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: 1) Zgodnie z art. 61 i nast. ustawy
PzP komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem za
pośrednictwem miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu pod adresem:
https://www.epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: przetargi@clor.waw.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx ) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej ePUAP)
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): Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą
w Warszawie (03-194) przy ul. Konwaliowej 7, (dalej: „CLOR”) przetwarza dane zawarte w ofertach
składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie
dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na postawie przepisów ustawy Pzp.
Pośród ww. informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
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fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego CLOR informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Centralnego Laboratorium
Ochrony Radiologicznej.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centralne Laboratorium Ochrony
Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa lub e-mailem na adres: iod.clor@buiskwp.pl
3. Dane osobowe zawarte w ofertach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy CLOR oraz osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Wszelkie dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lat, przez okres obowiązywania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych 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 danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących*;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
c) 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 ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
11. CLOR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą
w Warszawie (03-194) przy ul. Konwaliowej 7, (dalej: „CLOR”) przetwarza dane zawarte w ofertach
składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie
dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na postawie przepisów ustawy Pzp.
Pośród ww. informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego CLOR informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Centralnego Laboratorium
Ochrony Radiologicznej.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
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Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centralne Laboratorium Ochrony
Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa lub e-mailem na adres: iod.clor@buiskwp.pl
3. Dane osobowe zawarte w ofertach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy CLOR oraz osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Wszelkie dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lat, przez okres obowiązywania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych 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 danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących*;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
c) 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 ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
11. CLOR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP001/2021/CLOR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 187000 PLN
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

2021-08-24 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00158967/01 z dnia 2021-08-24

Spektrometr promieniowania alfa z pompą próżniową, jednostką sterującą, oprogramowaniem,
detektorami oraz źródłem kalibracyjnym
• co najmniej 4 komory spektrometryczne w pełni kontrolowane programowo w każdej z komór, z
możliwością rozbudowy o kolejne moduły minimum do 12 torów w jednym systemie
• pompa próżniowa z filtrami zapobiegającymi zasysaniu oleju do komór pomiarowych oraz
filtrem wydechowym, dedykowana do spektrometru
• możliwość wyświetlania poziomu próżni w każdej z komór pomiarowych
• możliwość kontroli i regulacji poziomu próżni w każdej z komór w celu eliminacji skażenia
detektorów
• każda z oferowanych komór powinna być wyposażona w niskotłowy detektor
półprzewodnikowy; powierzchnia czynna 450 mm2, zdolność rozdzielcza FWHM (dla Am-241)
nie gorsza niż 18 keV
• detektory niskotłowe, każdy z detektorów powinien mieć tło możliwie najniższe (parametr
oceniany)
• możliwość przemywania i czyszczenia powierzchni detektorów alkoholem w celu ewentualnej
dekontaminacji
• możliwość sterowania systemem z komputera za pomocą połączenia sieciowego
• każda z oferowanych komór powinna posiadać funkcje automatycznej diagnostyki
• max. prąd upływu każdego z detektorów – możliwie niski (parametr oceniany)
• powierzchnia detektora na potencjale dodatnim względem podkładki pod próbkę celem
dodatkowej redukcji skażenia detektora (recoil suppression)
• system powinien zostać dostarczony z wykalibrowanymi energetycznie i wydajnościowo
detektorami
• pakiet oprogramowania obsługi analizatora, akwizycji i kalibracji (umożliwiający tworzenie
raportów w języku polskim)
• pełne oprogramowanie do sterowania, analizy i kontroli jakości w spektrometrii alfa z
procedurami do analizy wydajnościowej
• w zestawie komputer stacjonarny sterujący spektrometrem z dedykowanym oprogramowaniem
• producent oraz firma świadcząca serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinni posiadać
wdrożony system zapewnienia jakości ISO 9001
Zestaw instalacyjny powinien zawierać:
• wszystkie elementy wymagane do kompletnego połączenia spektrometru alfa z systemem
próżniowym
Wyposażenie dodatkowe:
• Spektroskopowe źródło kalibracyjne – Mix radionuklidów alfa z Certyfikatem, spektroskopowe
źródełko kalibracyjne (zawierające 4 nuklidy: U-238, U-234, Pu-239, Am-241; około 100 dpm
każdy).
Termin dostawy i instalacji:
do 80 dni od daty podpisania umowy
Wymogi formalne:
• Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy.
• Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
• Przybycie serwisu gwarancyjnego do laboratorium nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od
daty zgłoszenia.
• Jeżeli naprawa systemu w ramach gwarancji może być wykonana jedynie w serwisie
zewnętrznym, obowiązek dostarczenia systemu do serwisu, a po dokonaniu naprawy do
Zamawiającego i pokrycie kosztów tego transportu obciąża wykonawcę, wykonawcę obciąża
również ryzyko utraty lub uszkodzenia systemu.
• Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji oraz instrukcję obsługi (w jęz. polskim).
• Wykonawca zapewni dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego.
• Wykonawca zapewni instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu w siedzibie
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Zamawiającego.
• Wykonawca zapewni jednodniowy instruktaż (w języku polskim) dotyczący obsługi
dostarczanego sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 - Spektrometry
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
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: Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. Cena – 60 %
2. Prąd upływu – 10 %
3. Tło detektorów – 10 %
4. Okres rękojmi i gwarancji – 20 %
1% = 1 pkt
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
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Prąd upływu detektorów
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Tło detektorów
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
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.

zdolność zawodowa - posiadania doświadczenia, tj. należytego wykonania lub wykonywania, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch umów (zamówień)
dotyczących dostawy aparatury służącej do monitorowania skażeń izotopami
alfapromieniotwórczymi wraz z wyposażeniem oraz ich instalację brutto co najmniej 150 000
PLN każda.
Zarówno w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak
i/lub korzystających z zasobów innych podmiotów, co najmniej jeden podmiot, tj. jeden członek
konsorcjum lub jeden podmiot trzeci udostępniający potencjał musi posiadać zdolności
zawodowe określone powyżej.
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 wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o
których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usług odpowiadających wymaganiom
określonym w rozdziale III pkt 1 ppkt 3 lit. a, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających,
czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje
lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Szczegółowa charakterystyka urządzeń (w szczególności zawierająca parametry podlegające
ocenie), dane dotyczące ich eksploatacji oraz proponowane warunki serwisu gwarancyjnego
oraz pogwarancyjnego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
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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 oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie
zamówienia (w tym również wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum) oferta wraz z
załącznikami mogą być podpisane przez nich wszystkich albo przez pełnomocnika,
ustanowionego zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. Stosowne pełnomocnictwo winno być podpisane
przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z
formą reprezentacji każdego z nich.
Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, okresu na jaki zostało ustanowione, ustanowionego
Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
1) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
2) zaciąganie zobowiązań,
3) złożenie oferty,
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o
zamówienie publiczne.
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: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-03 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-03 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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