
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Babice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 32

1.5.2.) Miejscowość: Stare Babice

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-082

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22-730-80-34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starebabice.bip.net.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:

Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26e0db2a-9917-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030231/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09 13:53

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 00005405/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice realizowana w ramach zadania
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

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

Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na
terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

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://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice 2.
W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz
przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice
danego postępowania.3. Osobami uprawnionymi do kontaktu (w godzinach pracy Zamawiającego) z
Wykonawcami są:1) w kwestiach formalno-prawnych i merytorycznych:a) Jacek Kłopotowski, Naczelnik
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, tel.22-730-80-34, e-mail:
zamowienia.publiczne@stare-babice.pl;b) Paulina Mateusiak – Główny Specjalista ds. zamówień
publicznych, tel. 22-730-80-37, e-mail: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl;c) Marta Kotlińska,
Inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 22-730-80-37, e-mail: zamowienia.publiczne@stare-
babice.pl;2) w przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem platformy należy
kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy: nr tel. (22) 101 02 02, adres e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Kierowane do
wszystkich Wykonawców informacje dotyczące odpowiedzi na zapytania, zmiany specyfikacji, w tym
zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji
„Komunikaty”. Korespondencję, której adresatem jest konkretny Wykonawca, Zamawiający będzie
przekazywał temu Wykonawcy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem
Platformy zakupowej.Pozostałe informacje są zawarte w SWZ.
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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): Obowiązki, dotyczące RODO zawarte w Rozdziale XXII
SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZiF.271.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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 przebudowa drogi wewnętrznej – drogi leśnej na terenie Lasu
Bemowskiego w m. Janów na odcinku pomiędzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego na dz.ew. nr
18/189, 17/178,14/176, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice, na realizację której Zamawiający
posiada zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót niewymagających
pozwolenia na budowę – „Przebudowa drogi wewnętrznej – drogi leśnej na terenie Lasu
Bemowskiego w m. Janów na odcinku pomiędzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego na dz.ew. nr
18/189, 17/178,14/176, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice” z dnia 14.07.2020 r.2. Przedmiot
zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach zadania: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej
poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare
Babice.3. Przedmiot zamówienia:1) Przebudowa drogi wewnętrznej – drogi leśnej na terenie
Lasu Bemowskiego w m. Janów na odcinku pomiędzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego” na
dz.ew. nr 18/189, 17/178,14/176, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice obejmuje przebudowę
drogi leśnej o długości 1330 m w zakresie odtworzenia lub remontu nawierzchni z kruszywa o
szerokości 3-3,5m wraz z poboczem o szerokości 0,5m oraz wymianę przepustów pod koroną
drogi. Lokalnie do odtworzenia przewidziana jest skarpa rowu – wyprofilowanie i obsianie
trawą:2) zakres robót do wykonania wg projektu „Przebudowa drogi wewnętrznej – drogi leśnej
na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janów na odcinku pomiędzy ul. Decowskiego a ul.
Sikorskiego”:a) konstrukcja zjazdu z ul. Decowskiego:- warstwa ścieralna, mieszanka bitumiczna
AC 11 S PMB 45/80-55, 4 cm,- warstwa wiążąca, mieszanka bitumiczna AC 16 W PMB 25/55-
60, 8 cm,- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa niewiązana 0/31.5 mm, C90/3, 20 cm,-
podbudowa pomocnicza, mieszanka kruszywa związana cementem C3/4, 15 cm;b) konstrukcja
odtworzenia nawierzchni drogi leśnej:- warstwa jezdna, mieszanka kruszywa niezwiązana 0/16
mm, C90/3, 4 cm,- podbudowa, mieszanka kruszywa niewiązana 0/31.5 mm, C90/3, 22 cm (w
dolnej części zbrojenie geokratą komórkową o wys. 10 cm),- warstwa odcinająca, geowłóknina

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030231/01 z dnia 2021-04-09

2021-04-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



lub geotkanina separacyjna dwukierunkowa min. 10 kN/m,- zasypka piaskowa lub żwirowa 5
cm,- podbudowa z bali drewnianych (dąb lub olsza), fi ok. 15 cm stabilizowana kołkami co 1 mb
drogi;c) konstrukcja remontu nawierzchni drogi leśnej:- warstwa jezdna, mieszanka kruszywa
niezwiązana 0/16 mm, C90/3, 4 cm,- podbudowa, mieszanka kruszywa niezwiązana 0/31.5 mm,
C90/3, 22 cm (w dolnej części zbrojenie geokratą komórkową o wys. 10 cm),- warstwa
odcinająca, geowłóknina lub geotkanina separacyjna dwukierunkowa min. 10 kN/m,- istniejąca
nawierzchnia gruntowo-tłuczniowa do profilowania korekcyjnego +/- 5 cm;d) konstrukcja
nawierzchni pobocza drogi leśnej:- warstwa wierzchnia, pospółka 0/16 mm, 5 cm,- podbudowa,
mieszanka kruszywa niezwiązana 0/31.5 mm, C90/3, 10 cm

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 ustawy pzp. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje
udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie
stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 345 864,10 zł i
została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w
szczególności wykonanie robót budowlanych, które stanowią przedmiot zamówienia w zamówieniu
podstawowym w szczególności robót związanych z budową ścieżki rowerowej a także inne roboty,
dostawy lub usługi, które staną się wymagalne do wykonania w związku z realizacją przedmiotowego
zamówienia, tj. budową ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice.
Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej
umowie, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej
ręki na podstawie ustawy pzp. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.

4.3.) Kryteria 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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres rękojmi za wady

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
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej
dwie roboty budowlane (realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów), polegające na
budowie/przebudowie ścieżki rowerowej i/lub drogi o nawierzchni z kruszywa wraz wykonaniem
jej konstrukcji o długości co najmniej 600 m każda robota budowlana;b) Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy Kierownikiem budowy,
posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w co
najmniej ograniczonym zakresie zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, pozwalające na realizację zakresu przedmiotu
zamówienia i posiadający aktualny wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa oraz
posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy
podczas realizacji co najmniej 1 roboty, która swoim zakresem obejmowała budowę ścieżki
rowerowej i/lub drogi o nawierzchni z kruszywa wraz wykonaniem jej konstrukcji o długości drogi
co najmniej 600 m i robota ta została zrealizowana w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres od uzyskania uprawnień przez kierownika budowy jest
krótszy to w tym okresie;

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:
Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z 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:
1. Na podstawie art. 281 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia
wadium.2. Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania
ofert wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);3. Wadium może
być wnoszone w następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3)
gwarancjach ubezpieczeniowych4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.4. Wadium wnoszone w pieniądzu:1) należy wpłacić przelewem na rachunek
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Urzędu Gminy Stare Babice na konto w Banku WBS o/Stare Babice nr rachunku 65 8015 0004
3000 1124 3030 0009, przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu
przelewu najpóźniej w dniu składania ofert przed upływem terminu ich składania (godzina). Za
skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy
dołączyć do oferty z zaznaczeniem, że dotyczy postępowania WIZiF.271.4.2021 pn.: „Budowa
ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice.”2) za datę wniesienia
wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,3) Zamawiający dokona sprawdzenia
czasu wpływu wadium na swoje konto.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

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:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w zakresie:1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany;2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;3)
sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;4)
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany;2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 pkt 1 - 3 powyżej są następujące
sytuacje:1) zmiana harmonogramu dokonana w sposób określony w § 4 umowy;2) istotne braki
lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegających na niezgodności dokumentacji z
przepisami prawa;3) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego;4) zmiany w sposobie wykonywania umowy spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp. o których nie było wiadomo przy
zawieraniu umowy, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;5)
zmiana umowy dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy pzp;6) w
przypadku udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu niniejszej umowy, zamówień, o
których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 pzp;7) zmiany będące następstwem działania organów
administracji i innych instytucji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo
terminów wydawania przez organy i innych instytucji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa
wydania przez organy administracji i inne instytucje wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu czy instytucji,
którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia
roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że działanie te nie są spowodowane
zaniechaniem Wykonawcy;8) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, które mają wpływ na realizację niniejszej umowy;9) zaistnienie
okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było
przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np.
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć;10) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy,
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które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;11) stan epidemii lub inne
zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych np. wirusa SARS-Co V-2
wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus);12) z powodu konieczności wykonania robót
zamiennych lub innych robót, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;13) wystąpienia
warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką
budowlaną. Fakt wystąpienia tych okoliczności musi być bezwzględnie zgłoszony pisemnie do
Zamawiającego, potwierdzony wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.Pozostałe zapisy w SWZ

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-26 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania w szczególności: opis
przedmiotuzamówienia i warunki jego wykonania, podstawy wykluczenia i warunki udziału w
postępowaniu,rodzaje oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć, kryteria oceny
ofert dostępne, informacje dotyczące RODO są w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dostępnych
na stronieinternetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.
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