Ogłoszenie nr 2021/BZP 00047604/01 z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na
drogi gminy Wizna w 2021 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIZNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670002
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. kpt. Władysława Raginisa 35
1.5.2.) Miejscowość: Wizna
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-430
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.7.) Numer telefonu: 86 888 90 00
1.5.8.) Numer faksu: 86 888 90 13
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawizna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wizna.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

administracja samorządowa
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:

Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na
drogi gminy Wizna w 2021 r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd55cb86-ae5d-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047604/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06 13:43
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003967/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawę mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN
13285 na drogi gminy Wizna w 2021 r.
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

http://www.bip.wizna.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: W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - sekretariat@gminawizna.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia: 1) Regulaminu korzystania z
systemu miniPortal – dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi2) Instrukcji
użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnego pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf2. Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: formularz do
złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do „Formularza do komunikacji”.3. Wykonawca po
przesłaniu oferty za pomocą formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma
numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny
w razie ewentualnego wycofania oferty.4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może
wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na mini Portalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na mini Portalu.5. 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 miniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
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oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innychinformacji przyjmuje się
datę ich wpływu do Zamawiającego.8. Skrytka e-PUAP Zamawiającego: /ugwizna/skrytka9.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) – w szczególności w
formatach: .pdf, .doc, .docs, .rtf lub .odt, pades, xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w
formacie .pdf.
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): W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o
zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach w związku z
tym: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława
Raginisa 35, 18-430 Wizna 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod mailem:
iod@wizna.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie Ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji
zamówienia oraz przechowywany zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 6. Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w uzasadnionych
przypadkach usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu wykonania
swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: iod@wizna.pl 7. Podanie przez Pana/Panią
danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa, w pozostałych przypadkach jest
dobrowolne. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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: DI.271.3.3.2021
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
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przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszyw niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według
PN-EN 13285 w ilości łącznie ok. 1.653 ton w miejsca wskazane w załączniku nr 1, z
możliwością zwiększenia ilości o ok. 5.300 t, w przypadku opisanym w umowie, której wzór
stanowi załącznik nr 7 do SWZ.2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę kruszywa w miejsce
wskazane przez Zamawiającego z rozładunkiem. Wartość przedstawiona w załączniku nr 1 jest
szacunkowa i nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego zapotrzebowania w czasie
trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobiemożliwość zmiany ilości zamawianej mieszanki
kruszyw.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie przedmiotu umowy w okresie realizacji umowy.4. Wykonawca jest odpowiedzialny
względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność zrealizowanego
przedmiotu umowy, jak również za niezgodnościmiędzy ilościami i/lub asortymentem
zamówionym, a dostarczonym. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny
koszt, zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu zamówienia podczas
transportu do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego.6. Dostarczony przedmiot
umowy winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami prawa dla
tego typu towarów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich.7. Wykonawca
zobowiązany jest wykonywać zamówienie, o którym w § 1 sukcesywnie w miarę potrzeb
zgłaszanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, lub
poprzez zamówienie telefoniczne, w terminie do 10.12.2021 r. 8. Odbiorów przedmiotu umowy,
o którym mowa w §1 umowy, dokonywać będzie wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego, w
obecności pełnomocnika Wykonawcy w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy i dokumenty
wagowe. 9. Do protokołu odbioru Wykonawca winien dołączyć niezbędne badanie (atesty) oraz
inne dokumenty wymagane przepisami prawaoświadczające spełnianie wymagań określonych w
lit. d. 10. W sytuacji, gdy podczas czynności odbioru Zamawiający stwierdzi występowanie wad,
może odmówić odebrania przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru dostawy.11.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: dostaw wadliwych, o
nieodpowiedniej jakości, nie odpowiadającej opisowi zawartemu w SWZ. Ustęp ten nie narusza
postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.12. Materiały uznane przez
Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu
budowy. 13. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno- epidemiologiczne zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19.
4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10
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: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów Cena
- waga kryterium 60%; Termin rozpoczęcia realizacji dostawy - waga kryterium 40% Punkty
przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: Cena: C =
C _min⁄C_ob ×60 pkt gdzie:C – liczba przyznanych wykonawcy punktów w tym kryterium; Cmin –
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najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert Cob – cena ofertowa badanej oferty60 pkt – waga
kryterium Termin rozpoczęcia realizacji dostawy: T = T _ob⁄T_n ×40 pkt gdzie: T – liczba
przyznanych wykonawcy punktów w tym kryterium; Tob – oferowany termin rozpoczęcia realizacji
dostawy badanej oferty; Tn – najkorzystniejszy oferowany termin rozpoczęcia realizacji dostawy;40 pkt
– waga kryterium Zamawiający do oceny przyjmuje maksymalny termin rozpoczęcia realizacji dostawy
do 3 dni Punkty za skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji dostawy (poniżej 3 dni kalendarzowych od
dnia zgłoszenia zapotrzebowania) zostaną wyliczonego w sposób określony poniżej: za podstawowy
termin rozpoczęcia realizacji dostawy 3 dni – 0 pkt, za skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji dostawy
do 2 dni – 20 pkt, maksymalne skrócenie terminu do 1 dnia – 40 pkt. Całkowita liczba punktów jakie
otrzyma dana oferta zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: L_p =C+T gdzie: Lp – liczba
przyznanych wykonawcy punktów; C – liczba przyznanych wykonawcy punktów w kryterium cena; T –
liczba przyznanych wykonawcy punktów w kryterium terminu rozpoczęcia realizacji dostawy;
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
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:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia realizacji dostawy
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 nie podlegają wykluczeniu i
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w
postępowaniu: 1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia
warunków w tym zakresie. 2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunków w tym
zakresie. 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunków w tym
zakresie. 4) Zdolności technicznej lub zawodowej: a) w zakresie zdolności technicznej –
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. b) na potwierdzenie zdolności zawodowej –
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
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. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do
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SWZ 2) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr
3 do SWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca
wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. Dokument/ynależy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby. 3)
Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postepowaniu, (wzór druku załącznik nr 2 do SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 1) Formularz ofertowy
stanowiący załącznik nr 1 do SWZ 2) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1
Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie
oświadczenie składa każdy wykonawca. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej,
składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu. Dokument/-ynależy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do
reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby. 3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125
ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, (wzór druku załącznik nr 2
do SWZ).
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: Nie
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 postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenia, o których mowa w pkt.
XII.3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których
mowa w ust. 3, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
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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 przewiduje możliwość zmiany treści umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.
Podstawą dokonania zmian, w ilości ok. 5300 t, będą: a) otrzymanie dotacji celowej z budżetu
Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w
tym na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn.:
„Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej Nr
105618Bna odcinku ok. 1,520 km”; b) zwiększone potrzeby Zamawiającego spowodowane
możliwością wystąpienia nagłych zjawisk pogodowych powodujących rozmywanie i podtapianie
dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Wizna.
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 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12
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