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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469527-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania
2020/S 194-469527

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl 
Tel.:  +48 226671704
Faks:  +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.zus.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zawarcie umów ramowych na rozwój kompleksowego systemu informatycznego ZUS
Numer referencyjny: TZ/271/23/20

II.1.2) Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych, określających zasady zgodnie z którymi 
wykonawca świadczył będzie na podstawie dokumentów kontraktowych usługi związane z rozwojem KSI ZUS.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w sekcji II.2.4. ogłoszenia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 493 317 000.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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I. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych, określających zasady zgodnie z którymi 
wykonawca świadczył będzie na podstawie dokumentów kontraktowych usługi związane z rozwojem KSI ZUS, 
obejmujące:
1) wykonywanie i dostarczanie modyfikacji wraz z kodami źródłowymi i dokumentacją wykonawcy;
2) świadczenie usług wsparcia wdrożenia modyfikacji;
3) świadczenie usług serwisowych;
4) udzielenie, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy ramowej, 12-miesięcznej gwarancji jakości 
dostarczanych rezultatów prac;
5) przeniesienie na zamawiającego całości praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich i praw 
pokrewnych) do rezultatów prac (a w szczególności do modyfikacji, jej kodów źródłowych i dokumentacji 
wykonawcy) oraz udzielenie licencji na oprogramowanie osób trzecich wchodzące w zakres modyfikacji;
6) świadczenie konsultacji ogólnych;
7) świadczenie usług szkoleniowych;
8) świadczenie usług dodatkowych dotyczących rozwoju KSI ZUS obejmujących w szczególności:
a) migracje na Infrastrukturę techniczno-systemowe posiadane przez zamawiającego;
b) wsparcie doradcze, w tym wsparcie obsługi zmian legislacyjnych oraz projektów aktów prawnych;
c) wytwarzanie narzędzi wspierających rozwój i utrzymanie KSI ZUS;
d) opracowanie i dostarczanie dokumentacji związanej z KSI ZUS.
II. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w zał. 1 do SIWZ – Wzór umowy ramowej.
III. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących następujące czynności:
1) w okresie obowiązywania umowy ramowej – czynności przewidziane dla roli dyrektora umowy wykonawcy;
2) w okresie obowiązywania umów wykonawczych – czynności przewidziane dla roli kierownika projektu oraz 
osób zajmujących się kwalifikacją i wstępną obsługą zgłoszeń serwisowych w CS wykonawcy.
Wymagania co do weryfikacji obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę oraz sankcje z tego tytułu zostały 
określone w zał. 1 do SIWZ – Wzór umowy ramowej.
IV. Zamawiający udostępnił wykonawcom uproszczony opis KSI ZUS, który stanowi zał. 2 do SIWZ, zawierający 
podstawowe informacje o systemie, który będzie rozwijany m.in. na podstawie umów wykonawczych 
realizowanych na podstawie umowy ramowej. Szczegółowe zasady, na podstawie których wykonawca będzie 
kalkulował cenę oferty w postępowaniu o zawarcie konkretnej umowy wykonawczej określa zał. 1 do SIWZ – 
Wzór umowy ramowej.
V. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określone zostały 
w SIWZ, jego załącznikach, w szczególności w zał. 1 do SIWZ – Wzór umowy ramowej, i załącznikach do 
wzoru umowy ramowej. dodatkowo zamawiający udostępnił, aktualne na dzień publikacji SIWZ, Standardy 
eksploatacyjne oraz procedury eksploatacyjne w zakresie, w jakim mają zastosowanie do realizacji 
dokumentów kontraktowych.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. dokumentów zawiera pkt 2.1.6. SIWZ
VI. Termin obowiązywania umowy ramowej – 48 miesięcy od dnia jej zawarcia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 493 317 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena za 1 CFP – waga 100 %.

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 nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 30 000 000,00 PLN;
2. w okresie ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 
okres:
1) osiągnął średnie roczne przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z prowadzonej 
przez siebie działalności w wysokości nie mniejszej niż 100 000 000,00 PLN, przy czym osiągnął w każdym 
roku obrotowym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z prowadzonej przez 
siebie działalności na poziomie nie niższym niż 80 000 000,00 PLN; zamawiający wyjaśnia, że w przypadku 
przedłożenia przez wykonawcę sprawozdania za okres obrotowy dłuższy niż 12-miesięczny, przychody za ten 
okres obrotowy – przed obliczeniem średniej – zostaną przez zamawiającego przeliczone proporcjonalnie dla 
okresu 12-miesięcznego.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, przynajmniej jeden wykonawca 
powinien samodzielnie spełniać powyższy warunek;
2) osiągnął średni wskaźnik bieżącej płynności finansowej (current ratio) rozumiany jako stosunek aktywów 
obrotowych do zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) zawierający się w przedziale większy lub równy (≥) 
1,3, przy czym w ostatnim roku obrotowym większy lub równy (≥) 1,3.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten odnosi się do wykonawcy, 
który samodzielnie spełnia warunek, o którym mowa w pkt 4.1.1.3.2.1 SIWZ. W przypadku gdy dwóch lub więcej 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnia warunek, o którym mowa w pkt 4.1.1.3.2.1 SIWZ, 
warunek dotyczący current ratio powinien być spełniony przez co najmniej jednego z nich. W obu powyższych 
przypadkach każdy z pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien 
osiągnąć średni wskaźnik bieżącej płynności finansowej (current ratio) zawierający się w przedziale większy lub 
równy (≥) 1,0, przy czym w ostatnim roku obrotowym większy lub równy (≥) 1,0.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 
4.1.1.3.1 SIWZ;
2) sprawozdanie finansowe albo jego część (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, 
obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia odnoszące się do bilansu oraz rachunku zysków i strat), w 
przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów, 
określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres – na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa 
w pkt 4.1.1.3.2 SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał co najmniej 3 usługi polegające na budowie nowych funkcjonalności (BNF) lub modyfikacji istniejących 
funkcjonalności (MIF), wspomagających realizację procesów biznesowych, realizowanych - w architekturze 
trójwarstwowej – z wykorzystaniem jednej z następujących technologii: IBM z/OS, IBM DB2, IBM Informix, 
Oracle Tuxedo lub Microsoft Windows, przy czym:
1) co najmniej jedna z tych usług obejmowała przynajmniej zadanie wskazane w lit. a oraz co najmniej jedna 
z tych usług obejmowała przynajmniej zadanie wskazane w lit. b (nie dopuszczalne jest aby była to ta sama 
usługa):
a) BNF o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto lub MIF o wartości zmiany co najmniej 1 000 000,00 
PLN brutto i budowa funkcjonalności/modyfikacja funkcjonalności została należycie wykonana w ciągu cyklu 
wytwórczego trwającego nie dłużej niż 5 miesięcy,
b) BNF o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto lub MIF o wartości zmiany co najmniej 2 000 000,00 
PLN brutto i budowa funkcjonalności/modyfikacja funkcjonalności została należycie wykonana w ciągu cyklu 
wytwórczego trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy;
2) przynajmniej jedna usługa, spośród usług określonych w pkt 4.1.1.4.1 ppkt 1 lit a–b SIWZ, dotyczyła systemu 
informatycznego cechującego się równoległą pracą minimum 5 000 użytkowników oraz obsługą minimum 500 
000 dokumentów wejściowych miesięcznie;
3) przynajmniej jedna usługa, spośród usług określonych w pkt 4.1.1.4.1 ppkt 1 lit a– b SIWZ, polegała na BNF 
lub modyfikacji istniejącej funkcjonalności systemu informatycznego w architekturze trójwarstwowej z użyciem 
technik klastrowania i formowania z wykorzystaniem rozwiązań IBM DB2 oraz Oracle Tuxedo w oparciu o 
interfejs użytkownika lub co najmniej dwie usługi, spośród usług określonych w pkt 4.1.1.4.1 ppkt 1 lit a– b 
SIWZ, polegały na BNF lub MIF systemu informatycznego w architekturze trójwarstwowej z użyciem technik 
klastrowania i formowania, z czego:
— przy realizacji jednej usługi korzystano z rozwiązań IBM DB2,
— przy realizacji drugiej usługi korzystano z rozwiązań Oracle Tuxedo w oparciu o interfejs użytkownika.
Zamawiający uzna łączne spełnienie warunków określonych w pkt 4.1.1.4.1 SIWZ przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalne sumowanie 
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doświadczenia wykonawców w ramach jednej usługi określonej powyżej (tj. każda z usług musi zostać 
wykonana w całości tylko przez jednego wykonawcę);
2. dysponuje lub będzie dysponował – na etapie realizacji zamówienia – zespołem, składającym się z 
co najmniej 46 os. o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Osoby te powinny legitymować się 
doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.:
1) kierownika projektu;
2) głównego analityka;
3) analityka;
4) architekta;
5) specjalistę ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych;
6) kierownika testów;
7) testera;
8) projektanta-programisty.
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej wykonawcy zostały określone w pkt 4.1.1.4 SIWZ.
Dla warunków, o których mowa w punkcie 4.1.1.4 SIWZ, zamawiający posługuje się pojęciami określonymi w 
pkt 4.1.1.4 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, 
wg wzoru wykazu stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym 
mowa w pkt 4.1.1.4.1 SIWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z podaniem informacji 
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 sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ – na potwierdzenie 
spełniania warunku, o którym mowa w pkt 4.1.1.4.2 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – Wzór umowy 
ramowej.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2020
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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego w Warszawie 
(POLSKA), ul. Szamocka 3, 5, skrzydło „C”, piętro I, sala narad – pok. 135.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 
ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu udzielenie zamówienia;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. 
rozporządzenia;
4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...) – zgodnie 
z § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. rozporządzenia;
6) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – zgodnie z § 5 pkt 9 ww. rozporządzenia;
7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne (...) – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. rozporządzenia;
8) oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) – zgodnie z § 5 pkt 10 
ww.rozporządzenia;
9) aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt 4.4.1.1.1 SIWZ.
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków, informacje na temat oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
brak podstaw wykluczenia, w tym dokumentów od podmiotów zagranicznych, zawiera SIWZ zamieszczona na 
stronie internetowej zamawiającego: www.zus.pl (w zakładce „Zamówienia publiczne”).
III. Informacje dodatkowe
1) termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6. wynosi 90 dni;
2) wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000 000,00 PLN (słownie: 
jeden milion złotych);
3) zmiany postanowień umowy zostały określone we wzorze umowy ramowej stanowiącej zał. 1 do SIWZ;
4) w przypadku wniesienia odwołania – odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu pocztą 
elektroniczną – wyłącznie na adres: (SekretariatDZP@zus.pl ).
IV. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację umów ramowych zawartych w ramach niniejszego 
postępowania maksymalnie kwotę 598 800 000,00 brutto. W ramach tej kwoty zamawiający zamierza uzyskać 
co najmniej 60 400 CFP, przy czym zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówień (zawarcia umów 
wykonawczych) do tej kwoty. Nieudzielenie zamówień (brak zawarcia umów wykonawczych) lub udzielenie 
zamówień na kwotę niższą niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie może być podstawą roszczeń wobec 
zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ramowej.
V. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową z maksymalnie 3 (trzema) wykonawcami z zastrzeżeniem 
pkt 1.3.4.1–1.3.4.4 SIWZ.
VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
VII. W celu oceny spełnienia warunku określonego w pkt 4.1.1 SIWZ, zamawiający dokona przeliczenia 
wartości podanych w walucie innej niż PLN po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień przekazania przez 
zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu. Jeśli przekazanie ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE nastąpi w dniu, w którym NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, 
zamawiający dokona przeliczenia po kursie z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po 
dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE.

VI.4) Procedury odwoławcze
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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 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2020
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