Ogłoszenie nr 2021/BZP 00257010/01 z dnia 2021-11-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup dostępu do danych statystycznych i raportów dotyczących usług komunikacji
elektronicznej

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
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:

Zakup dostępu do danych statystycznych i raportów dotyczących usług komunikacji
elektronicznej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb3d04fc-3d54-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00257010/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-04 12:33
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://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb3d04fc-3d54-11ec-8c2d66c2f1230e9c
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: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy
użyciu:
a. E-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b. poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem zamieszczane będą na stronie
Zamawiającego tj. https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto
na e-zamowieniach. Wykonawca posiadający konto na e-zamówieniach ma dostęp do zakładek
Formularze do komunikacji oraz zakładki oferty/wnioski.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcjach interaktywnych zamieszczonych na e-zamówieniach.
(https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu3.2_20211016.pdf )
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych formularzy
dostępnych na e-zamówieniach lub za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:
zamowienia.publiczne@uke.gov.pl . Korespondencja przesłana za pomocą tych formularzy i poczty
elektronicznej nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
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Rady Ministrów 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.
7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji
związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np.
błędnego adresu poczty elektronicznej.
9. Wykonawca może w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie
dotyczy udzielonych wyjaśnień.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
11. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pomocą formularza do komunikacji
zamieszczonych na e-zamówieniach lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia.publiczne@uke.gov.pl . W temacie korespondencji należy podać numer i nazwę
postępowania. Treść wniosków wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej
(https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/), bez ujawniania źródła wniosku.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ.
13. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SWZ. Dokonaną zmianę
treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
14. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
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): 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.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul.
Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162.
2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej:
adres e-mail: iod@uke.gov.pl ; numer telefonu: +48 22 53 49 241.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym pn. „Zakup dostępu do danych statystycznych i raportów dotyczących usług
komunikacji elektronicznej”.
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp.
5) Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na
podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria
danych).
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6) Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe),
podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej z nim
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy
teleinformatyczne Zamawiającego), a także innym administratorom przetwarzającym dane we własnym
imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską).Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta
została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane do
celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych
Zamawiającego, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp. Szczegóły w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BA.WZP.26.31.2021
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 niniejszego zamówienia jest zakup dostępu do danych statystycznych i raportów
dotyczących rynków usług komunikacji elektronicznej na okres dwudziestu czterech miesięcy.
2. Dane statystyczne, stanowiące zarówno zbiór danych historycznych, jak i prognozy, w
szczególności mają dotyczyć usług:
1) komunikacji głosowej (voice) oraz przesyłania komunikatów (messaging);
2) szerokopasmowego dostępu do sieci Internet;
3) transmisji danych (data);
4) płatnej telewizji;
5) internetu rzeczy oraz komunikacji w ruchu maszyna-maszyna (M2M);
6) konwergentnych.
3. Dane statystyczne powinny być przedstawione z podziałem na rodzaj:
1) odbiorcy;
2) usługodawcy;
3) technologii;
4) usługi;
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5) połączenia;
6) umowy;
7) urządzenia dostępowego.
4. Dane statystyczne, zarówno historyczne na okres do dziesięciu lat wstecz od daty
rozpoczęcia subskrypcji dla usług, które były wtedy świadczone, jak i prognozy, przygotowane
na okres co najmniej 5 lat, powinny obejmować kluczowe wskaźniki obrazujące, m.in.:
1) wolumen ruchu dla poszczególnych usług;
2) liczbę łączy z podziałem na technologie,
3) rodzaj połączeń;
4) poziom penetracji wybranymi usługami;
5) średnich przychodów oraz wydatków na użytkownika;
6) przychodów wraz z podziałem na:
a) rodzaj świadczonych usług,
b) przychody detaliczne i hurtowe,
c) technologie dostępowe,
d) rodzaj użytkownika pod względem formy prawnej (indywidualny/biznes),
e) rodzaj umowy (post-paid/pre-paid).
5. Informacje powinny uwzględniać następujący zakres geograficzny:
1) kraje Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
2) Wielka Brytania;
3) Stany Zjednoczone Ameryki;
4) Chiny;
5) Japonia;
6) Korea Południowa.
6. Raporty dotyczące rynków usług komunikacji elektronicznej, przygotowanych na podstawie
analiz i badań przeprowadzonych przez Wykonawcę, wraz z uwzględnieniem opisu metodologii
analiz i badań, mają obejmować zagadnienia dotyczące:
1) infrastruktury bezprzewodowej wykorzystywanej na potrzeby sieci komunikacji elektronicznej,
zarówno ruchomych jak i stacjonarnych, wraz z uwzględnieniem wykorzystania infrastruktury
pasywnej oraz częstotliwości radiowych;
2) internetu rzeczy oraz komunikacji w ruchu maszyna-maszyna, w tym rynków tychże usług,
częstotliwości jakie wykorzystują te usługi, używanej technologii oraz ich użycia w innych
obszarach gospodarki.
7. Informacje zawarte w raportach powinny obejmować zakres geograficzny pokrywający się z
zakresem geograficznym dla danych statystycznych.
8. Zamawiający powinien uzyskać dostęp do danych statystycznych na platformie internetowej
poprzez posiadanie co najmniej jednej 24-miesięcznej licencji. Dane statystyczne o rynku
telekomunikacyjnym powinny być udostępnione w formacie plików XSLX lub CSV na platformie
internetowej z możliwością pobrania i zapisania danych we wspominanym formacie cyfrowym
przez Zamawiającego.
9. Opis funkcjonalności platformy:
1) interfejs graficzny umożliwiający łatwość wyszukiwania (filtrowanie, wyszukiwarka
kontekstowa etc.);
2) możliwość wyszukiwania ze względu na podział geograficzny, z uwzględnieniem państw,
regionów;
3) możliwość zaawansowanego wyszukiwania informacji poprzez łączenie wielu zapytań w jedno
zapytanie za pomocą filtrowania wyników;
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4) możliwość zapisywania oraz odświeżania wyników wyszukań;
5) posiadanie repozytorium dokumentów oraz baz danych;
4.2.6.) Główny kod CPV: 72319000-4 - Usługi dostarczania danych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 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
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy
uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną, jako suma
punktów otrzymanych za poszczególne 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:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe funkcjonalności platformy elektronicznej
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja baz danych (A)
4.3.6.) Waga: 25
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: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
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Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
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:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do
SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej,
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

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. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które czynności (dostawy/usługi/roboty budowlane) wykonają
poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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:
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2. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, która nie
prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru umowy, a także w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności:
1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób
lub zakres realizacji Przedmiotu umowy – zmiany polegać będą na dostosowaniu umowy do
zmienionych przepisów prawa z zachowaniem ogólnego charakteru umowy;
2) wystąpienia okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy lub wynikających z
uzasadnionych potrzeb Zamawiającego i skutkujących niemożnością dotrzymania terminów
określonych w § 3 umowy – zmiany polegać będą na zmianie terminów realizacji umowy.
Terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania okoliczności
uzasadniających zmiany;
3) zaistnienia siły wyższej, która ma wpływ na prawidłową realizację Przedmiotu umowy, przez
którą na potrzeby Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od
Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie
mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności – zmiany
polegać będą na dostosowaniu umowy do zmienionych siłą wyższą okoliczności w zakresie, w
jakim te okoliczności wywarły wpływ na terminy lub sposób realizacji umowy;
4) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT;
5) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
7) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. z
2020 r. poz. 1342), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę;
8) zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją
zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-15 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-14
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