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Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 

uaktualnieniu obowiązującej metodyki 
kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I 

Osi POPC 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 

1.1.) Rola zamawiającego 

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Komunikacji Elektronicznej 

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017510794 

1.5) Adres zamawiającego 

1.5.1.) Ulica: Giełdowa 7/9 

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa 
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1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211 

1.5.4.) Województwo: mazowieckie 

1.5.5.) Kraj: Polska 

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa 

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uke.gov.pl 

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów 
publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej 
lub terenowej) 

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność 

Łączność 

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: 

Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 
uaktualnieniu obowiązującej metodyki kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I Osi POPC 

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d59796d1-ebc8-11eb-b885-
f28f91688073 

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125794/01 

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-23 18:09 

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00023145/02/P 
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 

1.3.6 Aktualizacja metodyki kontroli sieci POPC 

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 

Wykonanie przedmiotu zamówienia finansowane będzie w ramach projektu nr 
POPC.04.01.01-00-0051/20 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2021 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

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://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

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://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu ; 
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia ; https://epuap.gov.pl/wps/portal 

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji 
elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, 
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, https://epuap.gov.pl/wps/portal 
oraz poczty elektronicznej. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).3. 
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej: email: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl oraz email wskazany 
przez wykonawcę w formularzu oferty.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na 
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji.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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 6. Maksymalny rozmiar plików 
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 70 MB.7. Zamawiający 
podał w Specyfikacji Warunków Zamówienia (w skrócie SWZ) ID postępowania 
pobrane z miniPortalu jako załącznik do SWZ (punkt XI.7. SWZ). Dane 
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców lub ze strony głównej z 
zakładki Postępowania.8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez 
Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez 
Zamawiającego adres email.9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 
2415).Szczegóły w punkcie XI i XII Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

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 
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3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w 
postępowaniu: 

polski 

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1 z późn. zm.). Szczegóły w punkcie XXVI Specyfikacji warunków 
zamówienia. 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje 
rynkowe: Nie 

4.1.2.) Numer referencyjny: BA.WZP.26.18.2021 

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi 

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 świadczenie usługi wsparcia eksperckiego Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w uaktualnieniu obowiązującej metodyki kontroli projektów 
Działania 1.1. w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej i wcześniej 
zwany w skrócie „POPC”). 
2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały Załączniku 
nr 6 do Specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie „SWZ”) – wzorze umowy oraz w 
załącznikach do tej umowy. 

4.2.6.) Główny kod CPV: 79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne 

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 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: Na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w 
punkcie XXI. SWZ. 

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: Wartość merytoryczna oferty (W) 

4.3.6.) Waga: 10 

Kryterium 3 

4.3.4.) Rodzaj kryterium: 

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 
wyznaczonych do wykonania zamówienia (D) 

4.3.6.) Waga: 30 
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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 z 
postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
1) zdolności do występowania o obrocie gospodarczym: 
Opis sposobu spełnienia warunku: 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów; 
Opis sposobu spełnienia warunku: 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Opis sposobu spełnienia warunku: 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Opis sposobu spełnienia warunku: 
a) Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, należycie wykonał: 
I. co najmniej 2 usługi polegające na wsparciu eksperckim w przygotowaniu opracowania 
obejmującego swym zakresem tematykę, która łącznie obejmuje następujące obszary 
zagadnień: kwestie techniczne, prawne, kalkulacji kosztów w zakresie telekomunikacyjnych 
dostępowych sieci przewodowych NGA, 
II. co najmniej 2 usługi polegające na wsparciu eksperckim w przygotowaniu opracowania 
obejmującego swym zakresem tematykę, która łącznie obejmuje następujące obszary 
zagadnień: kwestie techniczne, prawne, kalkulacji kosztów w zakresie telekomunikacyjnych 
sieci bezprzewodowych NGA, 
III. Co najmniej 3 wskazane przez Wykonawcę usługi powinny być o wartości minimum 100 
000,00 PLN brutto (z podatkiem VAT) (słownie: sto tysięcy złotych, zero groszy) każda. 
Opis sposobu spełnienia warunku: 
b) Wykonawca dla spełnienia warunku powinien wykazać, że dysponuje poniższym 
personelem, który posiada następujące kwalifikacje zawodowe: 
Lp. Rodzaj Eksperta – rola/funkcja; Kwalifikacje zawodowe; Doświadczenie 
1 Ekspert ds. ICT; wykształcenie wyższe; uczestniczył w co najmniej 1 zamówieniu (o wartości 
minimum 100 000,00 PLN brutto) polegającym na wsparciu eksperckim w przygotowaniu 
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opracowania obejmującego swym zakresem tematykę projektowania, budowy i pomiarów 
infrastruktury telekomunikacyjnej realizowanej w technologii przewodowej NGA; 
2 Ekspert - prawnik; wykształcenie wyższe prawnicze; uczestniczył w co najmniej 1 
zamówieniu (o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto) polegającym na wsparciu 
eksperckim w przygotowaniu opracowania obejmującego swym zakresem tematykę 
projektów pomocowych UE; 
3 Ekspert ds. radiokomunikacji; wykształcenie wyższe; uczestniczył w co najmniej 1 
zamówieniu (o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto) polegającym na wsparciu 
eksperckim w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych realizowanych z 
zastosowaniem technologii radiowych NGA; 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć na 
PLN według średniego kursu NBP na dzień podpisania umowy, podając datę i kurs. 
Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji gdy w dniu podpisania umowy 
nie były publikowane kursy walut obcych przez Narodowy Bank Polski, Wykonawca 
przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych Narodowego Banku Polskiego z 
najbliższego dnia, następującego po dniu podpisania umowy, w którym Narodowy Bank 
Polski publikował średnie kursy walut obcych. 

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: 1. Zamawiający zgodnie z art. 274 ustawy 
Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie podmiotowych środków 
dowodowych tj.: 
1) wykazu 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, sporządzonego według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do SWZ 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; 
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
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publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, sporządzonego według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, 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. 

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków 
dowodowych: Nie 

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 

Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego wraz z ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SWZ) złożyć: 
1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 
2A do SWZ; 
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt X.4 SWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2B do SWZ (o ile dotyczy); 
3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt X.2 SWZ (o ile dotyczy); 
4) oświadczenie, o którym mowa w pkt X.7.2) SWZ (o ile dotyczy) sporządzone według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 
5) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt X.5 SWZ; 
6) dokumenty, o których mowa w pkt XII.12 – XII.13 SWZ, 
7) dokument wniesienia wadium – zgodnie z pkt XIV SWZ, 
8) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w pkt 11 Załącznika nr 1 do SWZ – 
wzór formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
9) opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt XXI.3 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 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 3 
000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych, zero groszy); 
2. Szczegóły dotyczące wadium wskazane są w punkcie XIV SWZ. 

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 

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 postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) oświadczenia, o których mowa w pkt XVI.1) składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
2) 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 roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, sporządzone 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ z którego wynika, które roboty 
budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, 
3) dokumenty, o których mowa w pkt VIII.1.1), VIII.1.2) i X.2 SWZ składa dowolny 
wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

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: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy z Wykonawcą. 
Zmiana jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach 
określonych w SWZ. Przewidywane zmiany umowy, ich zakres, charakter zmian i warunki 
wprowadzenia zmian znajdują się w SWZ, między innymi we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik numer 6 do SWZ. 
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7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne 
lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak 

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją 
zamówienia: 

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w 
art. 95 ustawy 

SEKCJA VIII – PROCEDURA 

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-04 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: 2021-08-04 11:00 

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-02 

Zamawiający: 
 

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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