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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211613-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi wdrażania oprogramowania
2021/S 082-211613

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Adres pocztowy: pl. Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Obuchowska
E-mail: bzp@uwr.edu.pl 
Tel.:  +48 713752234
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.wroc.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.uni.wroc.pl/380/283/uslugi-powyzej-214-000-euro.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi programistyczne i parametryzacyjne do systemu księgowo-finansowego
Numer referencyjny: BZP.2711.10.2021.BO

II.1.2) Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia są usługi programistyczne i parametryzacyjne do systemu księgowo-finansowego.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Załącznik nr 10 do SWZ: Wzór 
umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72243000 Usługi programowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi programistyczne i parametryzacyjne do systemu księgowo-finansowego.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Załącznik nr 10 do SWZ: Wzór 
umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji, naprawy i poprawy zgłoszeń / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dodatkowych konsultantów wyznaczonych do realizacji zadania / Waga: 30 %
Cena - Waga: 50 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 650 406.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 257 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania 
jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 i nast. ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (poz. ...

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odp. w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych 
wymagań;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 
oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu składane się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z 
Wykonawców.
5. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia wraz ze swoim JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby.
6. Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem, w 
zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, w art. 108 ust. 1 pkt 4, w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a; w art. 109 ust. 
1 pkt 2 lit. b, w art. 109 ust. 1 pkt 3;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp;
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdz. że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakr. wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek 
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na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności;
5) odpis lub informację z KRS lub z CEIDG, w zakr. 109 ust.1 pkt 4 uPzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 mies. 
przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z 
zapisami wskazanymi w rozdz. IX SWZ pkt 3 i 4.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdz. 
IX ust. 2.2 pkt 1–6 SWZ składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia.
9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp 
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt 2.2 ppkt 1 i ppkt 3–
6 SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego potwierdzający spełnienie warunku 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.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi 
Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten 
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu 
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Wykaz może zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 7 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz może zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 8 do SWZ.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy polegają na zdolnościach tych z 
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Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie usługi o 
wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto każda, polegające na programowaniu i/ lub parametryzowaniu 
systemu informatycznego.
2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami pełniącymi następujące funkcje:
a) co najmniej 3 analitykami, z których każdy posiada doświadczenie polegające na uczestniczeniu jako analityk 
w realizacji co najmniej trzech usług programowania i/ lub parametryzowania systemu informatycznego* o 
wartości projektu informatycznego** co najmniej 300 000,00 PLN brutto;
b) co najmniej 3 programistami, z których każdy posiada doświadczenie polegające na uczestniczeniu 
jako programista w realizacji co najmniej trzech usług programowania i/ lub parametryzowania systemu 
informatycznego* o wartości projektu informatycznego** co najmniej 300 000,00 PLN brutto;
c) co najmniej 5 konsultantami, z których każdy posiada doświadczenie polegające na uczestniczeniu 
jako konsultant w realizacji co najmniej trzech usług programowania i/ lub parametryzowania systemu 
informatycznego* o wartości projektu informatycznego** co najmniej 300 000,00 PLN brutto;
d) 1 kierownik zespołu posiadający doświadczenie polegające na uczestniczeniu jako kierownik zespołu w 
realizacji co najmniej pięciu usług programowania i/ lub parametryzowania systemu informatycznego* o wartości 
projektu informatycznego** co najmniej 300 000,00 PLN brutto.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji przez osoby wskazane przez Wykonawcę na 
potwierdzenie spełnienia ww. warunku. Minimalna liczba wymaganych osób wynosi 12 osób.
* system informatyczny rozumiany jako system informatyczny klasy ERP, który obejmuje co najmniej: 
księgowość, finanse, budżetowanie i controlling, zarządzanie jednostką, w tym majątkiem, logistykę.
** przez „wartość” projektu informatycznego Zamawiający rozumie sumę brutto (z VAT) wartości niematerialnych 
i prawnych oraz usług wykonanych przez Wykonawcę w związku z kompleksowym programowaniem i 
parametryzowaniem projektu.
Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy 
przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, przy 
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czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?
f=/Kursy/kursy.html
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek:
a) określony w pkt 1 za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie 
dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców występujących wspólnie;
b) określony w pkt 2 za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek lub Wykonawcy 
spełniają go łącznie.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, 
że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne postanowienia umowy, zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 
zakresie uregulowanym w art. 454–455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 
do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/05/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

28/04/2021 S82
https://ted.europa.eu/TED

6 / 9

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html


Dz.U./S S82
28/04/2021
211613-2021-PL

7 / 9

Data: 27/05/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100, 50-138 Wrocław.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2024 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Oferta musi zawierać:
1) formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 2 do SWZ;
3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp (oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia) – jeżeli dotyczy, Zał. nr 4 do SWZ;
5) zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby) – 
jeżeli dotyczy, Zał. nr 3 do SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.
3) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1. w przypadku oferty składanej wspólnie, każdy z Wykonawców osobno składa:
a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
c) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp;
e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
f) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego;
g) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ;
2.2. w przypadku oferty składanej wspólnie, Wykonawcy składają razem:
a) formularz oferty (Zał. nr 1 do SWZ);
b) wykaz usług wraz z dowodami (Zał. nr 7 do SWZ);
c) wykaz osób (Zał. nr 8 do SWZ);
d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zał. nr 4 do SWZ);
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Zał. nr 3 do SWZ).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji 
III.1.1 pkt 4 i 6 składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp 
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w sekcji III.1.1 pkt 5 i 6, dotyczących tych 
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5. Opis sposobu przygotowania oferty zawarty jest w rozdz. XIII SWZ.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 139 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp.
8. Klauzula informacyjna z art.13 RODO znajduje się w SWZ rozdz. XXXVII.
9. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
10. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z opcji.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. uPzp).
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2021
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