
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁUBICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966792

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Słubice

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@slubice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slubice.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:

Przebudowa dróg gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35bf8c53-a814-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042766/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-28 14:58

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007069/03/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Drogi gminne - remonty dróg

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://platformazakupowa.pl/pn/slubice/proceedings

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: Postępowanie prowadzone jestw
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.Szczegółowe
informacje zawiera SWZ rozdział XIII. Postępowanie prowadzone jestpod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/slubice/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta
powinna:a) sporządzona być na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,b)złożona
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwemplatformazakupowa.pl,
c)podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanymlub podpisem
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione;d) zawierać oświadczenia, októrych mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ;e) zawierać zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa wRozdziale XI ust.
3 SWZ(jeżeli dotyczy);f) zawierać dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy);g)dokumenty, z których
wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżelidotyczy)4) Podpisy
kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkichplików muszą
spełniać“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacjielektronicznej i
usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym(eIDAS) (UE) nr
910/2014- od 1 lipca 2016 roku”.5) W przypadku wykorzystania formatu podpisuXAdES
zewnętrzny.Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanychplików z
danymi oraz plików XAdES.6) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się
informacjistanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwejkonkurencji. Jeżeli wykonawca,nie później niż w terminie składania ofert, w sposób
niebudzącywątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając
stosownewyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie
wformularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty
stanowiącejtajemnicę przedsiębiorstwa.7) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może
przedupływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany
lubwycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej podadresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeSzczegółowy opis wymagań określonyzostał w SWZ
w rozdziałach XIII i XIV

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
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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): 1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Monika Matela;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d )prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021.PG

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1048261,81 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

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie Gminy Słubice.Zakres robót do
wykonania:a) ul. Mickiewiczab) ul. Krótkac) ul. Jagiełłyd) ul. Wschodnia e) ul. Folwarcznaf) ul.
Jeziorna Kunowiceg) ul. Truskawkowah) Oś. Słoneczne Kunowicei) Kunice dz. Nr 131 i 108/2j)
Nowy Lubusz DZ. NR 13 I 131k) Lisów dz. Nr 215 i 222l) Drzecin dz. Nr 400Szczegółowy opis
oraz sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy oraz przedmiar robót, które są
załącznikami do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 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

4.3.2.) 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: okres gwarancji

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: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która kierować będzie robotami
budowlanymi i będzie pełnić funkcję kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej,2. Wykonawca wykonał (dotyczy tylko
projektów zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną
w zakresie budowy lub przebudowy (remontu) nawierzchni drogi, placu lub parkingu o wartości
brutto co najmniej 500 000 PLN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000
zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1)
pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4.
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w banku: BS Rzepin Oddział w
Słubicach nr rachunku 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060, z dopiskiem „Wadium – nr
postępowania”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty
termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji
musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co
najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 2) z jej treści powinno
jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być
nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania
poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub
gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6)
beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Słubice 7) w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub
gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby
z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w
sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
p.z.p. zostanie odrzucona .7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art.
98 p.z.p..

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
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6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru
wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;5) 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.3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:1)
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej;2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;3) przez ustanowienie zastawu
rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.4. Szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia zostały
zawarte we wzorze umowy, która jest załącznikiem do SWZ.

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:
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:1) istotnych
zmian w treści umowy wynikających z błędów pisarskich i rachunkowych (np. w opisie
przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie); 2) Strony mają prawo do
przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, stanowiących przeszkodę do
ich kontynuacji, w następujących sytuacjach:a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, o czas w
jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia
robót, o czas trwania tych okoliczności,b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych
lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji, o czas trwania tych prac,c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych
czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o czas trwania tych
okoliczności,d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czas trwania tych okoliczności,e) w razie
zmian spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności znacznie
(10%) odbiegających od typowych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie
robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów zgodnie z zaleceniami
producentów urządzeń i materiałów, możliwa będzie zmiana sposobu wykonania robót, terminu
zakończenia (nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności); za typowe warunki
atmosferyczne uznaje się średnią warunków pogodowych w danym miesiącu w województwie
lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania umowy, ustalone na podstawie
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danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;,f) wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia
losowego w rozumieniu kodeksu cywilnego uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami,g) w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych
okoliczności jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe
aniżeli założone w dokumentacji itp., co powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania
umowy, o czas trwania tych okoliczności;2) zmiana terminu usunięcia wad w sytuacji, gdy z
przyczyn o obiektywnym charakterze usunięcie wad w terminie wskazanym w umowie lub
wyznaczonym przez Zamawiającego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z powodu
przedłużających się reklamacji u dostawców lub producentów albo z powodu warunków
atmosferycznych uniemożliwiających realizacje robót zgodnie ze sztuką budowlaną, o okres
trwania przeszkody lub utrudnienia,3) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w trakcie jej realizacji, na pisemny wniosek Wykonawcy,Szczegółowe zapisy zawiera
wzór umowy który jest załącznikiem do SWZ.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 11:00

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

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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