
 

 

Gdańsk, dnia 08.03.2020 roku 
 
Nr postępowania: ZP/PN/03/18 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Wdrożenie na 
obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za 
przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej  

 
Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), Komisja przetargowa informuje o zmianie treści ogłoszenia o 
zamówieniu, wyrażającej się w zmianie: 
1. Sekcja II.2.4 zamiast: 5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może 

zastosować  tzw. „procedurę odwróconą” o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, powinno być: 5. 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” o 
której mowa w art. 24aa ustawy Pzp 
 

2. Sekcja IV.2.2 zamiast: 31.03.2020 r. Czas lokalny 10:00, powinno być: 17.04.2020 r. czas lokalny 
10:00 

 
3. Sekcja IV.2.7 zamiast: 31.03.2020 r. Czas lokalny 10:15, powinno być: 17.04.2020 r. czas lokalny 

10:15 
 
4. Sekcja IV.2.6 zamiast: Okres w miesiącach: 3  (od ustalonej daty składania ofert), powinno być: 90 

dni tj. do 15.07.2020 r. 
 
5. Sekcja III.1.1 zamiast: Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w 

przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie 
Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 
21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – 
oświadczenie według wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ; 
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 11 do 
SIWZ.),  

powinno być:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Nie podlegają wykluczeniu; 
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z 
ofertą Jednolitego Dokumentu Zamówienia.  
1) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
2) Zamawiający może na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia może uznać, że 
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizacje zamówienia. 
3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 



 

 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 
tego zakazu. 
4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp. 
5) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje 
w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 
 
Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający 
wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę: 
W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z 
póżn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.). 
 
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
oraz 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć: 
Wypełniony Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia – według załącznika nr 8 do SIWZ (plik w 
rozszerzeniu .xml) 
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 
3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 
postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, 
złoży następujące dokumenty: 
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 
21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie 
według wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ; 
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 11 do 
SIWZ. 
 
6. Sekcja II.2.14 zamiast:  



 

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej 
wysokości: 2.500.000,00 zł 
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) 
ustawy Pzp 
powinno być: 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej 
wysokości: 2.500.000,00 zł 
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) 
ustawy Pzp 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – przykład zobowiązania stanowi 
Załącznik nr 9 do SIWZ. 
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ust .1 ustawy Pzp. W związku z powyższym w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa także Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia - dotyczące tych podmiotów. 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1 powyżej.  
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 
także oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia - dotyczące tych 
podwykonawców. 
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 
8. Podwykonawcy.  
1) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców. 
2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 
nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te 
dostawy a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ust. 1 w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V SIWZ wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 



 

 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
10. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale.  
11. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 14 powyżej, składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem następuje w formie elektronicznej. 
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 
nich dotyczą. 
13. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.1) 
1) pkt 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 
2) pkt 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 
14. Dokumenty, o których mowa w ust. 13 pkt. 1) i pkt 2) powyżej, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
15. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 
13 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 14 powyżej 
stosuje się odpowiednio. 
16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 
17. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 
7. Sekcja II.2.5 zamiast: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wszystkie kryteria 

są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia 
powinno być: 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium Cena AB C 
Kryterium ceny stanowią kryteria ABC. Dla kryterium ceny Zamawiający określa wagę na 39 punkty, 
przy czym kryterium ceny dzieli się na następujące składowe: 
Kryterium D podejścia do realizacji projektu 
Waga kryterium: 15,2  
Kryterium E sposobu spełnienia wymagań stawianych przed rozwiązaniem 
Waga kryterium: 20 
Kryterium F podejścia do skalowalności i rozbudowy rozwiązania  
Waga kryteriów łącznie: 9,3 
Kryterium G utrzymania systemu 
Waga kryterium: 16,5 



 

 

 
8. Sekcja III.1.3 zamiast: • Programista - osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w 

tworzeniu oprogramowania w technologii „cloudowej”. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcy 
rozwiązania chmurowego Zamawiającego - co najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure 
Developer Core Solutions (AZ-200) lub Microsoft Azure Developer Advanced Solutions (AZ-201) 
lub Microsoft Azure Developer Certification Transition (AZ-202) lub AZ-203 Developing Solutions 
for Microsoft Azure lub AZ-204 Developing Solutions lub Developing Microsoft Azure Solutions (70-
532) lub Oracle Cloud Platform Digital Assistant 2019 Associate 1Z0-1071 lub Oracle Cloud 
Platform Application Development 2019 Associate 1Z0-1043 

powinno być: 
• Programista - osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w tworzeniu 
oprogramowania w technologii „cloudowej”. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcy rozwiązania 
chmurowego Zamawiającego - co najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure Developer Core 
Solutions (AZ-200) lub Microsoft Azure Developer Advanced Solutions (AZ-201) lub Microsoft Azure 
Developer Certification Transition (AZ-202) lub AZ-203 Developing Solutions for Microsoft Azure lub 
AZ-204 Developing Solutions lub Developing Microsoft Azure Solutions (70-532) lub Oracle Cloud 
Platform Digital Assistant 2019 Associate 1Z0-1071 lub Oracle Cloud Platform Application 
Development 2019 Associate 1Z0-1043 lub równoważnego przy czym zakres równoważności 
powinien obejmować potwierdzenie nabycia kompetencji (w technologii oferowanej przez Wykonawcę) 
w zakresie opracowania rozwiązania chmurowego dedykowanego, opracowania magazynu danych w 
chmurze, wdrażania zabezpieczenia w chmurze, monitorowanie, rozwiązywanie i optymalizacja 
rozwiązania chmurowego, łączenie się z usługami w chmurze i usługami zewnętrznymi i ich 
wykorzystanie. 
 
9. Sekcja III.1.3 zamiast: • Administrator baz danych i narzędzi platformy zainstalowanej w 
środowisku chmurowym - umiejętność administrowania bazami danych i oferowanymi narzędziami 
w środowisku chmury obliczeniowej. Doświadczenie w diagnozowaniu problemów 
wydajnościowych oraz optymalizacji procesów przy wykorzystaniu bazy danych i narzędzi w 
środowisku chmury obliczeniowej. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcy rozwiązania 
chmurowego Zamawiającego - co najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure Infrastructure 
and Deployment (AZ-100) lub Microsoft Azure Integration and Security (AZ-101) lub Microsoft 
Azure Administrator Certification Transition (AZ-102) lub Microsoft Azure Administrator (AZ 103) 
lub Microsoft Azure Administrator (AZ 104) lub Implementing Microsoft Azure Infrastructure 
Solutions (70-533) lub lub  Oracle  Cloud  Platform  Systems  Management  2019 Associate  (1Z0-
1076)  lub  Oracle  Cloud  Infrastructure  2019  Cloud  Operations  Associate (1Z0-1067) lub Oracle 
Cloud Infrastructure 2019 Associate Architect (1Z0-1072) 

powinno być: 
• Administrator baz danych i narzędzi platformy zainstalowanej w środowisku chmurowym - 
umiejętność administrowania bazami danych i oferowanymi narzędziami w środowisku chmury 
obliczeniowej. Doświadczenie w diagnozowaniu problemów wydajnościowych oraz optymalizacji 
procesów przy wykorzystaniu bazy danych i narzędzi w środowisku chmury obliczeniowej. Osoba ta 
musi posiadać certyfikat dostawcy rozwiązania chmurowego Zamawiającego - co najmniej jeden z 
następujących: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (AZ-100) lub Microsoft Azure 
Integration and Security (AZ-101) lub Microsoft Azure Administrator Certification Transition (AZ-102) 
lub Microsoft Azure Administrator (AZ 103) lub Microsoft Azure Administrator (AZ 104) lub 
Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (70-533) lub lub  Oracle  Cloud  Platform  
Systems  Management  2019 Associate  (1Z0-1076)  lub  Oracle  Cloud  Infrastructure  2019  Cloud  
Operations  Associate (1Z0-1067) lub Oracle Cloud Infrastructure 2019 Associate Architect (1Z0-
1072).) lub równoważnego przy czym zakres równoważności powinien obejmować potwierdzenie 
nabycia kompetencji (w technologii oferowanej przez Wykonawcę) w zakresie zarządzania 
tożsamościami chmurowymi, wdrażania i zarządzania magazynem danych, wdrażania i zarządzanie 
zasobami chmury obliczeniowej, konfiguracji i zarządzania wirtualną siecią, monitoringu i tworzenia 
kopii zapasowych zasobów w chmurze. 

Z poważaniem  
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 
          /-/ Grzegorz Bebłowski 

 


