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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603492-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Inne usługi hotelarskie
2022/S 210-603492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Akademia Wojsk Lądowych
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 930388062
Adres pocztowy: Czajkowskiego 109
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 51-147
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/awl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
USŁUGA ZAKWATEROWANIA OSÓB NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA NA POTRZEBY AWL

Numer referencyjny: WNP/559/PN/2022

II.1.2) Główny kod CPV
55130000 Inne usługi hotelarskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania realizowana w obiekcie/ obiektach na terenie miasta 
Wrocławia

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

II.2) Opis
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa noclegowa dla 250 podchorążych AWL

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 10
Cena - Waga: 60

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
W związku z wejściem w życie 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, zwanego dalej „RODO” 
pragniemy poinformować, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w akademii jest Akademia 
Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą w m. Wrocław, przy ul. Czajkowskiego 109, 
51-147 Wrocław, POLSKA, reprezentowana przez rektora – komendanta. Administrator danych osobowych 
powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z 
którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail (iod@awl.edu.pl  ) lub tel. +48 261658474. 
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o RODO i ochronie danych osobowych na naszej stronie 
internetowej Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (https://www.awl.edu.pl/
uczelniastart/ochrona danych-osobowych). Jednocześnie informujemy, że został opracowany regulamin 
ochrony danych osobowych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki i wprowadzony 
do użytku służbowego rozkazem dziennym nr 101/2018 r. z dnia 25 maja 2018 r. Niniejszy regulamin określa 
reguły przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, jako zestaw praw, zasad i zaleceń 
regulujących sposób ich zarządzania, ochrony i dystrybucji w Akademii Wojsk Lądowych. Regulamin dostępny 
jest również na dysku publicznym w folderze „Ochrona danych osobowych”. W przypadku pracowników 
wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren AWL niezależnie od okresu możliwy będzie po otrzymaniu 
przez AWL pozytywnej odpowiedzi na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest 
w terminie 21 dni od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez zamawiającego od wykonawcy wniosków 
z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr dokumentu tożsamości i jego 
kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu 
lub wizy wraz z ich kserokopią. W związku z ograniczeniem liczby znaków oświadczenia oraz dokumenty dot. 
braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zostały 
wymienione w rozdziale VIII SWZ. Wykonawca może powierzyć, na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Pzp, 
wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość, o której mowa w art. 139 
ustawy Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami 
odbywa się przy użyciu platformy przetargowej, znajdującej się pod adresem: (https://platformazakupowa.pl/
pn/awl/proceedings). Pozostałe informacje dotyczące sposobu porozumiewania się zamawiającego z 
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów znajdują się w rozdziale XI SWZ.

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Z uwagi na pilna potrzebe udzielenia zamówienia, koniecznosć zakwaterowania od nowego roku 
akademickiego

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 180-510493

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego
Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
USŁUGA ZAKWATEROWANIA OSÓB NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA NA POTRZEBY AWL

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 7) ustawy Pzp - Wykonawca uchylił się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Urząd Zamówień Publicznych Departament 
Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2022
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