
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa urządzeń laboratoryjnych: detektor do spektrometrii mas ESI-MS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 0323591334

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

wyższa uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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 urządzeń laboratoryjnych: detektor do spektrometrii mas ESI-MS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6654137a-69f2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007348/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-15 10:32
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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
https://platformazakupowa.pl/pn/us

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/us

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1)Komunikacja w niniejszym postępowaniu , w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej
dalej także: „platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us 3) Zamawiający będzie
przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje
dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie
internetowej prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy;4) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust.
2 Rozp. PRM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: “Rozporządzenie w sprawie
środków komunikacji”), określił w SWZ niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na platformazakupowa.pl.5) Rekomendacje.a) Formaty plików wykorzystywanych przez
wykonawców powinny być zgodne z Rozp. RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
2247);b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf;c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatów:- .zip - .7Zd) Do formatów uznanych za powszechne a nie występujących w
rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną
potraktowane za złożone nieskutecznie;e) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości
plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości
plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max
5MB;f) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES;g) Pliki w innych formatach niż PDF
zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;h) Zamawiający zaleca, aby w
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przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w
weryfikacji plików.6) Forma oferty.a) Ofertę oraz wszelkie dokumenty elektroniczne przekazuje się w
postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych zgodnie z art. 67 ustawy
Pzp przez Zamawiającego, w więc za pośrednictwem platformazakupowa.pl, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us. b) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (postać
elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz
dokumentami zamówienia.c) Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

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): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne
Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XVI ust. 5 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.381.155.2020.DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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 dostawa urządzenia laboratoryjnego, tj. detektora do
spektrometrii mas ESI-MS, zgodnego z opisem w załączniku nr 2 do SWZ, zwanego dalej:
„urządzeniem”. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji
(rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019), spełniać wymagane normy, posiadać stosowne atesty
i certyfikaty oraz powinno być dopuszczone do sprzedaży i użytkowania na terytorium RP.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny urządzenia;2) Zakres
zamówienia obejmuje również dostarczenie urządzenia do Zamawiającego wraz z rozładunkiem,
wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także instalację oraz
przeprowadzenie dwudniowego szkolenia u Zamawiającego dla min. 2 użytkowników.3)
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.4) Termin realizacji
zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji
zamówienia w stosunku do wymaganego terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca
skrócenie terminu realizacji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium
wyboru oferty najkorzystniejszej.5) Adres dostawy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ,
Instytut Chemii, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów,6) Wymagany minimalny termin
gwarancji na oferowane urządzenie wynosi 24 miesiące. Wykonawca może wydłużyć oferowany
termin gwarancji w stosunku do minimalnego terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca
wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium
wyboru oferty najkorzystniejszej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem
szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 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: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:- cena brutto - 60 pkt- termin realizacji zamówienia - 20 pkt- gwarancja - 20 pktSposób oceny
ofert zawiera SWZ.

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

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
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

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:
nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Opis techniczny ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w celu potwierdzenia
zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia. Wymagana forma i moment złożenia:Oryginał w formie elektronicznej, w postaci
elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego
odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub notariusza podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. Dokument
składany wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) Opis techniczny ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w celu potwierdzenia
zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia. Wymagana forma i moment złożenia:Oryginał w formie elektronicznej, w postaci
elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego
odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub notariusza podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. Dokument
składany wraz z ofertą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy:Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.Wymagana forma i moment złożenia:
Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym
albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza podpisem kwalifikowanym, zaufanym
lub osobistym. Dokument składany wraz z ofertą.2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba,
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1,
Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia: Pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma
zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w
formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w
postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub notariusza podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub
osobistym. Dokument składany wraz z ofertą.3) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 2
ustawy Pzp, wykonawca dołączy do oferty: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125
ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z
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postępowania, zgodnie z treścią załącznika nr 1B do SWZ. Wymagana forma i moment złożenia:
Oryginał w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem kwalifikowanym), w postaci
elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym.

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 zamówienie (np. konsorcja, spółki
cywilne) – winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego;2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, którą część zamówienia
wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznik 1A).3) W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także podmiotów
udostępniających swoje zasoby wykonawcy (jeżeli dotyczy), spełnienie wymogu dotyczącego
braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.
Zamawiający nie będzie weryfikował czy zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania
dotyczące podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach
określonych w art. 118 w zw. z art. 266 ustawy Pzp

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. Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których
mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego
aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.2. Zamawiający, działając zgodnie z
dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy:1) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych
terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialny
jest Zamawiający, w szczególności jeżeli stanowi ono następstwo:a) braku możliwości przyjęcia
dostawy Urządzenia z uwagi na przeszkody techniczne lub logistyczne, zmiany w strukturze lub
organizacji Zamawiającego,b) konieczności dokonania zmiany w obszarze finansowania
zamówienia, zmiany umowy o dofinansowanie itp., w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych;2) w sytuacji przesunięcia
terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich modyfikacja jest wynikiem
udzielenia zamówień dodatkowych, 3) w przypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy lub
innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §11
wzoru umowy, 4) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007348/01 z dnia 2021-02-15

2021-02-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,5) konieczności wydłużenia terminu realizacji zamówienia
w przypadku, o którym mowa w pkt. 7) poniżej 6) konieczności zmiany adresu dostawy, jeśli
konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub
okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa);7) w sytuacji
zmiany określonego modelu Urządzenia, jeżeli jest ona wynikiem zakończenia, wstrzymania lub
wycofania ich z produkcji (po przedstawieniu stosownych dokumentów od producenta lub
dystrybutora), z tym że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1 wzoru umowy, nie
może ulec podwyższeniu, a w wyniku zmiany dochodzi do poprawy jakości lub innych
parametrów charakterystycznych dla całości lub dla danego elementu dostawy tudzież zmiany
technologii na równoważną albo przynajmniej dochodzi do wprowadzenia Urządzenia o
parametrach technicznych lub funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w pierwotnej ofercie
Wykonawcy,8) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez
Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia
powierzonego podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy
udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, a także zmiany lub
rezygnacji z podwykonawców;9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;10) przedłużenia okresu gwarancji, w sytuacji jej
przedłużenia przez producenta lub Wykonawcę,11) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta
będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu
dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.3. W razie
wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany:1)
zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z
obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy,2) zmiany danych rejestrowych,3) zmiany
będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,4) zmiany
podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się w celu spełniania warunków
udziału w postępowaniu.4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Strona inicjująca zmiany,
przedstawia ich treść drugiej Stronie w formie pisemnej notyfikacji.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp, za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-23 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-24
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