
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilających i punktów końcowych tych instalacji na

obiektach kolejowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Innobaltica Sp. z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220639884

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Równa 19/21

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-067

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@innobaltica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://innobaltica.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Tworzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072280/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-02 13:12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00062490/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą: 
18
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Po zmianie: 
18

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej i zawodowej 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej:
- dwie roboty budowlane branży elektrycznej/elektroenergetycznej w wykonaniem robót
kablowych o długości sumarycznej co najmniej 3 km każda, o wartości co najmniej 1.000.000
PLN netto każda, oraz
- co najmniej dwie roboty budowlane, dotyczące branży elektrycznej przy bezpośredniej bliskości
infrastruktury kolejowej o wartości 300.000 PLN netto każda. Przez bezpośrednią bliskość
infrastruktury kolejowej rozumie się prowadzenie robót budowlanych w odległości nie większej
niż 10 metrów od czynnych linii kolejowych. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony nawet
jeżeli tylko fragment robót budowlanych danej inwestycji był prowadzony w bezpośredniej
bliskości infrastruktury kolejowej.

b) Skieruje do pełnienia niżej wymienionych funkcji przy realizacji zamówienia, następujące
osoby spełniające wymagania:
i. Kierownik kontraktu – osoba posiadająca doświadczenie we wdrażaniu i kierowaniu Projektami
w obszarze robót budowlanych. Osoba musi posiadać jeden z poniższych ważnych certyfikatów:
PMP (Project Management Professional) wydawany przez Project Management Institute (PMI)
lub certyfikat co najmniej Poziom C w systemie IPMA 4-L-C (International Project Management
Association) lub certyfikat PRINCE2 Practitioner lub równoważne wskazanym* . 
ii. Kierownik robót budowlanych – osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń** . Kierownik robót
budowlanych musi posiadać doświadczenie nabyte przy projektach wybudowania instalacji
przyłączy elektroenergetycznych w charakterze kierownika robót budowlanych w swojej branży.
iii. Projektant I – osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń**2. Projektant musi posiadać doświadczenie nabyte przy
projektowaniu przyłączy elektroenergetycznych 
iv. Projektant II - osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń**2. Projektant musi posiadać doświadczenie nabyte przy
projektowaniu przyłączy elektroenergetycznych 
v. Zespół instalatorów I – zespół minimum 3 osób, posiadających doświadczenie w budowaniu
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przyłączy elektroenergetycznych.
vi. Zespół instalatorów II – zespół minimum 3 osób, posiadających doświadczenie w budowaniu
przyłączy elektroenergetycznych.
vii. Zespół instalatorów III – zespół minimum 3 osób, posiadających oświadczenie w budowaniu
przyłączy elektroenergetycznych.
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 10.000.000,00 zł.
b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową
lub środki finansowe w wysokości co najmniej 4.000.000,00 zł.

W przypadku wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.1
pkt 
1-4, w których wartości będą wyrażone w walucie obcej, to dla potrzeb potwierdzenia spełnienia
warunku, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu,
wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy- wzór oświadczenia stanowi zał. nr 11 do SWZ.
* Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu
wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:
a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli (wiedzy), której dotyczy certyfikat,
b) analogiczny stopień poziomu kompetencji,
c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego
certyfikatu,
d) potwierdzenie certyfikatu egzaminem, jeśli uzyskanie certyfikatu wymaga złożenia egzaminu.
Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od
Wykonawcy.

** Lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa polskiego lub odpowiednie uprawnienia przysługujące na
podstawie odrębnych przepisów prawa polskiego i wspólnotowego - w szczególności
kwalifikacje zawodowe uznane na podstawie art. 12a ustawy Prawo budowlane lub prawo do
tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) w zakresie niezbędnym do wykonania
przedmiotu zamówienia)

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej i zawodowej 
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Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej:
- dwie roboty budowlane branży elektrycznej/elektroenergetycznej w wykonaniem robót
kablowych o długości sumarycznej co najmniej 3 km każda, o wartości co najmniej 1.000.000
PLN netto każda, oraz
- co najmniej dwie roboty budowlane, dotyczące branży elektrycznej przy bezpośredniej bliskości
infrastruktury kolejowej o wartości 300.000 PLN netto każda. Przez bezpośrednią bliskość
infrastruktury kolejowej rozumie się prowadzenie robót budowlanych w odległości nie większej
niż 10 metrów od czynnych linii kolejowych. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony nawet
jeżeli tylko fragment robót budowlanych danej inwestycji był prowadzony w bezpośredniej
bliskości infrastruktury kolejowej.

b) Skieruje do pełnienia niżej wymienionych funkcji przy realizacji zamówienia, następujące
osoby spełniające wymagania:
i. Kierownik kontraktu – osoba posiadająca doświadczenie we wdrażaniu i kierowaniu Projektami
w obszarze robót budowlanych. Osoba musi posiadać jeden z poniższych ważnych certyfikatów:
PMP (Project Management Professional) wydawany przez Project Management Institute (PMI)
lub certyfikat co najmniej Poziom C w systemie IPMA 4-L-C (International Project Management
Association) lub certyfikat PRINCE2 Practitioner lub równoważne wskazanym* . 
ii. Kierownik robót budowlanych – osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń** . Kierownik robót
budowlanych musi posiadać doświadczenie nabyte przy projektach wybudowania instalacji
przyłączy elektroenergetycznych w charakterze kierownika robót budowlanych w swojej branży.
iii. Projektant I – osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń**2. Projektant musi posiadać doświadczenie nabyte przy
projektowaniu przyłączy elektroenergetycznych 
iv. Projektant II - osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń**2. Projektant musi posiadać doświadczenie nabyte przy
projektowaniu przyłączy elektroenergetycznych 
v. Zespół instalatorów I – zespół minimum 3 osób, posiadających doświadczenie w budowaniu
przyłączy elektroenergetycznych.
vi. Zespół instalatorów II – zespół minimum 3 osób, posiadających doświadczenie w budowaniu
przyłączy elektroenergetycznych.
vii. Zespół instalatorów III – zespół minimum 3 osób, posiadających oświadczenie w budowaniu
przyłączy elektroenergetycznych.
Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba pełniła funkcję Kierownika robót budowlanych
i Projektanta I. W pozostałych przypadkach Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji -.jedna
osoba może pełnić wyłącznie jedną funkcję przy realizacji zamówienia.

4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 10.000.000,00 zł.
b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową
lub środki finansowe w wysokości co najmniej 4.000.000,00 zł.

W przypadku wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.1
pkt 
1-4, w których wartości będą wyrażone w walucie obcej, to dla potrzeb potwierdzenia spełnienia
warunku, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu,
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wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy- wzór oświadczenia stanowi zał. nr 11 do SWZ.
* Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu
wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:
a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli (wiedzy), której dotyczy certyfikat,
b) analogiczny stopień poziomu kompetencji,
c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego
certyfikatu,
d) potwierdzenie certyfikatu egzaminem, jeśli uzyskanie certyfikatu wymaga złożenia egzaminu.
Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od
Wykonawcy.

** Lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa polskiego lub odpowiednie uprawnienia przysługujące na
podstawie odrębnych przepisów prawa polskiego i wspólnotowego - w szczególności
kwalifikacje zawodowe uznane na podstawie art. 12a ustawy Prawo budowlane lub prawo do
tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) w zakresie niezbędnym do wykonania
przedmiotu zamówienia)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-06-08 10:00

Po zmianie: 
2021-06-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-06-08 10:15

Po zmianie: 
2021-06-16 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-07-07
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Po zmianie: 
2021-07-15
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