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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Województwo Opolskie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 531412421
Adres pocztowy: Piastowska 14
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Mazurkiewicz-Biczuk
E-mail: przetargipobliczne@opolskie.pl 
Tel.:  +48 775416630
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
Adres profilu nabywcy: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0c8e15e0-2f2b-4a7d-abda-7ff2daa00f41
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/Postepowania/0c8e15e0-2f2b-4a7d-abda-7ff2daa00f41
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Urządzenia infrastruktury serwerowej - dedykowany serwer do obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem serwerowym w ramach realizacji 

projektu life_aqp_opolskie_2019.pl – life19 gie/pl/000398)

Numer referencyjny: DOA-ZP.272.28.2022

II.1.2) Główny kod CPV
48820000 Serwery

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargipobliczne@opolskie.pl
https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0c8e15e0-2f2b-4a7d-abda-7ff2daa00f41
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0c8e15e0-2f2b-4a7d-abda-7ff2daa00f41
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach zadania pn. Urządzenia infrastruktury serwerowej - 
dedykowany serwer do obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem serwerowym w ramach realizacji 
projektu life_aqp_opolskie_2019.pl – life19 gie/pl/000398). Zadanie zostało podzielone na dwie części opisane 
poniżej.Cześć nr 1 - Dostawa dysków SSD i półek dyskowych w zakresie rozbudowy posiadanej macierzy 
dyskowej. Cześć nr 2 - Dostawa w zakresie rozbudowy klastra HA (High Availability) o dodatkowe 2 licencje 
Microsoft Windows Server Datacenter 2022

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa dysków SSD i półek dyskowych w zakresie rozbudowy posiadanej macierzy dyskowej

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30234000 Nośniki do przechowywania
48820000 Serwery

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, miasto Opole

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamawiający planuje rozbudowę posiadanej macierzy dyskowej poprzez zwiększenie przestrzeni dyskowej. 
Rozbudowa macierzy HPE 3PAR 8450 (PN: H6Z17B) o 3 półki dyskowe wyposażone łącznie w 72 dyski SSD 
3,84 TB 2,5" SFF wraz ze wszystkimi urządzeniami i/lub akcesoriami niezbędnymi do poprawnego montażu 
oraz działania z macierzą HPE 3PAR 8450 4-node w szczególności poprzez dostawę: • 3 półki dyskowe 
HPE 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl (H6Z26A) lub równoważne • 72 dysków HPE 3,84 TB 2,5" SFF 
SSD (2P91B) do macierzy 3PAR lub równoważne Wymagania ogólne dotyczące rozbudowy macierzy. 1. Do 
każdego urządzenia musi być dostarczony niezbędny sprzęt eksploatacyjny (przewody zasilające, przewody 
sygnałowe, szyny montażowe) niezbędny do uruchomienia danego urządzenia w budowanym Rozwiązaniu w 
miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego. 2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie 
CE. 3. Zamawiający dopuszcza urządzenia odnowione tzw. Refurbished. 4. Wszystkie urządzenia muszą 
współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. 5. Wykonawca, który powołuje się 
na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań 
równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających, czy i 
w jakim zakresie w jego opinii zachodzi równoważność rozwiązań/ produktów i w zakresie jakich elementów 
(parametrów, funkcji lub cech określonych przez Zamawiającego) określonych w OPZ. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawierają zapisy SWZ wraz z załącznikami

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
LIFE19 GIE/PL/000398— LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMÓWIENIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ w ramach (tytuł projektu/
programu): Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” 
LIFE19 GIE/PL/000398— LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL finansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa w zakresie rozbudowy klastra HA (High Availability) o dodatkowe 2 licencje

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48620000 Systemy operacyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, miasto Opole

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk licencji Microsoft Windows Server Datacenter 2022 16 CORE 
lub równoważnego oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 i 2 zawierają 
zapisy załącznika nr 1 do SWZ pn. OPZ (posiadającym wytyczne dla części 1 i 2 postępowania) oraz zapisy 
projektowanych postanowień umowy dla części 1 oraz 2 postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
LIFE19 GIE/PL/000398— LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMÓWIENIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ w ramach (tytuł projektu/
programu): Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” 
LIFE19 GIE/PL/000398— LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL finansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Z uwagi na ograniczenia ilości znaków; nazwa zadania:Urządzenia infrastruktury serwerowej - 
dedykowany serwer do obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem serwerowym w ramach realizacji projektu 
life_aqp_opolskie_2019.pl – life19 gie/pl/000398) 1. Część 1 – Dostawa dysków SSD i półek dyskowych w 
zakresie rozbudowy posiadanej macierzy dyskowej 2. Część 2 – Dostawa w zakresie rozbudowy klastra HA 
(High Availability) o dodatkowe 2 licencje Microsoft Windows Server Datacenter 2022

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający odstępuje od żądania spełnienia niniejszego warunku. Z uwagi na brak miejsca w niniejszym 
postępowaniu: a) niniejsze zamówienie publiczne nie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej 
lub czy jego realizacja ograniczona jest do programów zatrudnienia osób niepełnosprawnych; b)w 
niniejszym zamówieniu świadczenie usługi nie jest zastrzeżone przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub administracyjnymi dla określonych zawodów; odniesienia do odpowiednich przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych; c) wykaz podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia: 1. JEDZ. 1) Składanie 
JEDZ: Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z dnia 05.01.2016 
r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (DZ. U. UE L 3 
z 06.01.2016 r. str. 16) wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Formularz JEDZ stanowi 
załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący 
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Zamawiający w niniejszym postępowaniu 
skorzysta z procedury opisanej w art. 139 ust. 1 i 2 PZP. Szczegółowy opis składania JEDZ zawierają zapisy 
SWZ – brak miejsca niniejszym ogłoszeniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od żądania spełnienia niniejszego warunku. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu - 
Dokończenie wykazu podmiotowych środków dowodowych (patrz pkt III.1.1): 2. Pozostałe środki dowodowe. 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
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UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1) Informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 (dot. os. fiz.), 2 (dot. 
urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego) i 4) (dot. zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne) PZP sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy 
PZP – dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego). 2) Oświadczenia 
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. 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 nr5 do SWZ; 3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących 
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 
ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 
konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP. wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 5) Wykaz 
dostaw 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 dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostwy 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; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 2a i 2b do SWZ 
(odpowiednio dla części 1 i części 2 postępowania);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
6) Oświadczenie wykonawcy w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wynikających z 
przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj. - z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 
2022 r. poz. 835) oraz oświadczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 
2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Ponadto, jeśli dotyczy: Oświadczenie 
podwykonawcy – wg wzoru oświadczenia dla wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby - 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 
1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane 
na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.” Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - wg wzoru 
oświadczenia dla podmiotu udostępniającego zasoby - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 
5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 
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ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp Ww. ZAKAZ 
OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA, stąd NA WYKONAWCĘ NAKŁADA 
SIĘ OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI STOSOWNYCH OŚWIADCZEŃ W PRZYPADKU WSZELKICH ZMIAN 
W TYM ZAKRESIE (tj. po podpisaniu umowy). Dot. WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (podmiotowy środek dowodowy). Zgodnie z 
art. 117 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do 
oferty oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (Obowiązek złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, 
prowadzących działalność w formie spółki cywilnej). Dokończenie wykazu pkt III.1.3)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część 1 – Dostawa dysków SSD i półek dyskowych w zakresie rozbudowy posiadanej macierzy dyskowej 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje) należycie, 
co najmniej: 1 dostawę dysków SSD, o wartości minimum 50 000 zł brutto Część 2 – Dostawa w zakresie 
rozbudowy klastra HA (High Availability) o dodatkowe 2 licencje Microsoft Windows Server Datacenter 2022 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje) należycie, co 
najmniej: 1 dostawę licencji oprogramowania serwerowego o wartości minimum 10 000 zł brutto. Z uwagi na 
brak miejsca w ogłoszeniu - dokończenie wykazu podmiotowych środków dowodowych: 4.Jeżeli Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o 
których mowa w SWZ tj.: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (informacji KRK) , o której mowa w § 2 
ust. 1 pkt 1 ROZPORZĄDZENIA 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 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 1; Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jego złożeniem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 4 ppkt 1) (informacji KRK) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości 
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę 
lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 3) Składanie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w odniesieniu do wykonawców, 
którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się zgodnie 
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z ROZPORZĄDZENIEM 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. 6.Zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający nie wzywa do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w Jednolitym dokumencie 
DANE umożliwiające dostęp do tych środków (np. nazwa, adres Wykonawcy, nr KRS, itp.), a także wówczas 
gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Art. 127 ust. 1 pkt. 2) Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany 
do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te 
środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Szczegółowy wykaz podmiotowych środków dowodowych 
zawierają zapisy SWZ – brak miejsca niniejszym ogłoszeniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawieraja zapisy SWZ wraz z załącznikami w tym zapisy projektowanych 
postanowień umowy

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 14/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie miniPortal ofert. Szczegółowe zapisy 
dotyczące otwarcia ofert zawierają zapizy rozdziału XV SWZ
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest niejawne, upoważnionymi do otwarcia ofert są wyznaczeni pracownicy zamawiajacego

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zakres i warunki wprowadzenia zmian umowy podano w projektowanych postanowieniach umowy. 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium. Przetarg realizowany jest w trybie 
przetarg nieograniczony. Przed wszczęciem postępowania nie prowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. 
Zamawiajacy nie planuje udzielania zamówień w trybie art. 214 ust. 1 pkt 8 pzp. Zamawiający nie określa 
fakultatywnych przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pzp. 
Zamawiający nie określa wymagań dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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 224587801
Faks:  +48 225487800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej uregulowane są w DZIALE IX tj. od art. 505 do art.590 Pzp. Art. 515 Pzp 1. Odwołanie 
wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja 
została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w 
terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne; 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa 
albo przekracza progi unijne.

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 224587801
Faks:  +48 225487800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/
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