
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamiennik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412823

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 69

1.5.2.) Miejscowość: Kamiennik

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-388

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 43 12 135, 77 43 12 196

1.5.8.) Numer faksu: 77 43 12 196

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@kamiennik.pl

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

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3cf4afb5-45f7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00267937/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-15 11:40

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000477/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kamiennik

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.bip.kamiennik.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal. ug@kamiennik.pl, ochrona.srodowiska@kamiennik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się wyłącznie przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 
3) poczty elektronicznej. 2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 3. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
do „Formularza do komunikacji”. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne 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 oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP). 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 7.Zamawiający przekazuje link do postępowania. Dane postępowanie można
wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”
lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 8. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
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komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 9. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się ID
Postępowania z miniPortalu. 10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej, email ug@kamiennik.pl, ochrona.srodowiska@kamiennik.pl . 11.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki
do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 10 adres email. 8. Ofertę składa się
pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), 2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez Platformę miniPortal.

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): Klauzula informacyjna dotycząca obowiązku informacyjnego
wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się w dokumentacji
postępowania - rozdz. II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2021.MŁ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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 odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, z terenu Gminy Kamiennik w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

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

4.3.2.) 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:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przeprowadzenie akcji promocyjnej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kamiennik

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

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 określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, i ile wynika
to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada: a) wpis do rejestru
działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kamiennik w zakresie odbierania
odpadów komunalnych na terenie Gminy Kamiennik, zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j Dz. U z 2021r. poz 888 późń.zm).
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b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (BDO), o których mowa w art 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz.779 z późń. zm) w zakresie trans-portu odpadów. 
2) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wskaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie wyko-nał
lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia na terenie gminy liczącej minimum 5 000 mieszkańców;
b) dysponuje następującym potencjałem technicznym:
 dysponuje samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) dostosowanym do odbioru
odpadów zmieszanych zbieranych w pojemnikach 60 l – 1100 l, zabezpieczonym przed
wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia
odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania - minimum 2 szt.;
 dysponuje samochodem specjalistycznym z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru
odpadów zmieszanych zbieranych w pojemnikach kontenerowych typu KP7, zabezpieczonym
przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym 
w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich
opróżniania – minimum 1 szt.;
 dysponuje samochodem skrzyniowym z dźwigiem bocznym (HDS) o minimalnym wysięgu 5 m i
udźwigu 900 kg do odbioru odpadów segregowanych zbieranych w pojemnikach o pojemności
2,6-2,5 m3 typu np. „dzwon” i w koszach na plastik, 
zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt
do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników 
w trakcie ich opróżniania lub pojazdem hakowym przewożącym kontenery na odpady z burtami
wysokimi, krytymi blachą stalową, wyposażonym w dźwig boczny (HDS) 
o minimalnym zasięgu 5 m i udźwigu 900 kg do odbioru odpadów segregowanych zbie-ranych w
pojemnikach o pojemności 2,5-2,6 m3 typu np. „dzwon” i w koszach na plastik, zabezpieczonym
przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego
uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania –
minimum 1 szt.;
 dysponuje samochodem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbioru odpadów
wielkogabarytowych lub odpadów zmieszanych i segregowanych zbieranych w workach
plastikowych, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz
wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zosta-ły wysypane z
pojemników w trakcie ich opróżniania – minimum 1 szt.;
 będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia bazą magazynowo- transportową z
zapleczem techniczno- biurowym, spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) - Wykonawca
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany posiadać bazę
magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Kamiennik 
lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Kamiennik, do której posiadać będzie
tytuł prawny. Odległość 60 km od granicy Gminy Kamiennik należy mierzyć zgodnie z
odległością jaką pokona pojazd po najkrótszych drogach publicznych, pomiędzy bazą
magazynowo - transportową a granicą gminy.

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, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
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5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wg załącznika nr 3 do SWZ;
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (pojazdy, baza 
magazynowo- transportowa) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- wg załącznika nr 4 do SWZ.

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 zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00
zł .

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z
powyższym niezbędne 
jest dołączenie do oferty dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu
uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich
identyfikację. 2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego
pełnomocnika).
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia należy dostarczyć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie
umowy. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Treść
oświadczenia zawarta jest w formularzu oferty. 8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
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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:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiany prawa powszechnie obowiązującego, mającego wpływ na zasady odbierania i
zagospodarowania odpadów (na realizację przedmiotu umowy);
2) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania
prac niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości
usprawnienia realizacji przedmiotu umowy;
3) w uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, jeśli
zmiana ta będzie dotyczyła nie więcej niż 5% ogólnej liczby punktów odbioru odpadów;
4) zmiany sposobu wykonywania umowy w sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku
okoliczności wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, dojdzie do opóźnienia
w realizacji prac z powodu braku personelu Wykonawcy w liczbie koniecznej do terminowej
realizacji prac, stanowiących przedmiot umowy. W takim przypadku Wykonawca obowiązany
jest wykazać Zamawiającemu zasadność wprowadzenia takiej zmiany, poprzez złożenie
pisemnego uzasadnienia wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację
(m.in. stanowisko właściwego organu), ewentualnymi wyliczeniami, sporządzonymi przez
Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zmiany sposobu wykonywania
umowy;
5) zmiany Regulaminu czystości i porządku w Gminie, powodującej konieczność dostosowania
postanowień umowy do tych zmian;
6) zmiany uchwał Rady Gminy Kamiennik regulujących kwestie związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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