
 

 
 

Nr postępowania: ZP/PN/02/20 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp. 

 
na: 

 
Profesjonalny nadzór techniczny i zapewnienie jakości systemu 

 
Użyte w niniejszej SIWZ, pojęcia oznaczają: 

1. Ustawa Pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.); 

2. SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 
3. Zamawiający – InnoBaltica Sp. z o. o., ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk; 
4. Wykonawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

  



 

 

I.Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Innobaltica Sp. z o. o. 
ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk  
E-mail: zamowienia@innobaltica.pl  
Adres strony internetowej: www.innobaltica.pl 
 

II.Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 
1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy Pzp. 
2. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem Zamówienia jest profesjonalny nadzór techniczny i zapewnienie jakości systemu. 
2. Przedmiot realizacji zamówienia składa się z dwóch zakresów: 
3. Zakres A. Profesjonalny nadzór techniczny przy przygotowaniu projektów i przekazywaniu 

do eksploatacji całego systemu i jego elementów - pełnienie roli doradczo-technicznej 
(eksperckiej) „BIT SYSTEM for Pomorskie Region” (Umowa ELENA-2017-084) 
współfinansowanego z Instrumentu Finansowego ELENA, Program Horyzont 2020 

4. Zakres B. Zapewnienie jakości systemu – testy i przeglądy realizowane w ramach projektu 
"Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez 
jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług 
Mobilności" (Umowa nr POIS.05.02.00-00-0040/18-00) współfinansowanego z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

5. W ramach prawa opcji (jeżeli zostanie wykorzystane) przewiduje się: 
 
OPCJA NR1 – Realizacja dodatkowych prac eksperckich w trybie dynamicznym 
W przypadku zmian lub wdrażania zmian przez Wykonawcę PZUM lub Wykonawcę IZiPK, Zamawiający 
rezerwuje sobie prawo do zamówienia w ramach prawa opcji dodatkowych prac.  
Zamawiający ma prawo zamówić w maksymalnie 5 transzach, maksymalnie 130 roboczodni (per każda 
transza), dowolnej roli lub ról. Wynagrodzenie, za zamówione dodatkowo roboczodni, obliczone 
zostanie na podstawie ceny jednego roboczodnia (w ramach Opcji nr 1) zdefiniowanej w Załączniku nr 
1 do SIWZ - Formularz oferty. 
Finansowana ze środków własnych. 
W przypadku równoległego wykorzystania, różnych źródeł finansowania, Zamawiający zdefiniuje, które 
prace, realizowane są z którego źródła finansowania, a Wykonawca niniejszego postępowania wystawi 
osobne faktury dla każdego źródła finansowania, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.  
OPCJA NR2 Realizacja dodatkowych prac eksperckich w okresie eksploatacji 
Finansowana ze środków własnych. W okresie gwarancji dla Systemu PZUM oraz produktów 

poszczególnych podprojektów – do obowiązków Wykonawcy niniejszego postępowania należeć będzie:  

1) Przeprowadzanie, w okresie gwarancji i rękojmi udzielonym przez Wykonawcę PZUM lub 
Wykonawców podprojektów, co najmniej jednego przeglądu rocznie przy udziale Wykonawcy 
projektu/podprojektu, Zamawiającego tzn. spółki InnoBaltica Sp. z o.o. oraz sporządzenie 
protokołu z przeprowadzonych czynności przeglądu, w którym wypisane zostaną także 
stwierdzone ewentualne wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usunięcia. 

2) Przekazanie protokołu z przeglądu gwarancyjnego lub rękojmi wszystkim uczestnikom przeglądu, 
po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

3) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu sposobów przeprowadzania przeglądów oraz 
uwzględnienie uwag Zamawiającego do sposobu przeprowadzania przeglądów. 

4) Ustalenie listy sprzętu i systemów, które w okresie gwarancji i po tym okresie podlegają 
przeglądom okresowym oraz przekazanie wykonanych zadań - przeglądów Zamawiającemu 
wraz z kompletem wymaganych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej. 

5) Opracowanie harmonogramu i listy niezbędnych dokumentów na potrzeby przeglądów 
okresowych w czasie gwarancji Wykonawcy PZUM; 

6. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ. 



 

 

7. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) Zapewnianie i wspomaganie komunikacji. 
b) Cykliczne informowanie o stanie projektu. 
c) Cykliczne monitorowanie prac podwykonawców. 
d) Nadzór nad procedurą zarządzania zmianą. 
e) Definiowanie pakietu prac zadań i czynności. 
f) Nadzór nad stworzeniem planu projektu. 
g) Wsparcie zarządzania ryzykiem. 
h) Cykliczny przegląd harmonogramów, ryzyk, kosztów. 
i) Nadzór nad definiowaniem kryteriów jakości odbioru poszczególnych produktów oraz 

elementów systemu. 
j) Sporządzanie raportów z terminowości, kompletności oraz zgodności realizacji 

projektu. 
k) Archiwizowanie korespondencji i dokumentacji. 
l) Określanie stanu prac po odstąpieniu od umowy wykonawców. 
m) Przygotowanie planu zabezpieczenia niedokończonych prac wykonawców. 
n) Przygotowanie dokumentów oraz oszacowywanie prac wykonanych oraz 

przygotowywania dokumentów umożliwiających rozpoczęcie pracy przez innego 
wykonawcę.  

o) Dokonywanie przeglądów. 
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 
powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 



 

 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej 
czynności.  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

8. Zamówienie współfinansowane z:  
1) Profesjonalne doradztwo i nadzór techniczny przy przygotowywaniu projektów i 

przekazywaniu do eksploatacji całego systemu i jego elementów realizowany w ramach 
projektu „BIT SYSTEM for Pomorskie Region” (Umowa ELENA-2017-084) 
współfinansowanego z Instrumentu Finansowego ELENA, Program Horyzont 2020  

2) Zapewnienie jakości systemu – testy i przeglądy realizowane w ramach projektu 
"Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim 
poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy 
Zintegrowanych Usług Mobilności" (Umowa nr POIS.05.02.00-00-0040/18-00) 
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

9. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu stosuje tzw. „procedurę 
odwróconą” o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp 

10. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
1) 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
2) 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
3) 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
4) 71356100-9 Usługi kontroli technicznej 
5) 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 
6) 71530000-2 Doradcze usługi budowlane 
7) 71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 
8) 72224100-2 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 
9) 72224200-3 Usługi w zakresie planowania zapewniania jakości systemu 
10) 72254100-1 Usługi w zakresie testowania systemu 
11) 72312100-6 Usługi przygotowywania danych 
12) 72314000-9 Usługi gromadzenia oraz scalania danych 
13) 72319000-4 Usługi dostarczania danych 
14) 72316000-3 Usługi analizy danych 
15) 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 
16) 66133000-1 Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania 

 
IV. Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający ustala następujący termin wykonania całości zamówienia: do dnia 30.06.2023 r. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 
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 Europejskiego 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. 
 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 
 
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 
2 000 000 PLN brutto [dwa miliony złotych]. 

b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe 
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600 000 PLN brutto [sześćset tysięcy 
złotych]. 
 

3) Zdolności technicznej i zawodowej 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 
jeden Projekt Podobny, który obejmował co najmniej: 

1. Jeden nadzór nad opracowywaniem projektów budowlanych w branży 
elektrycznej. 

2. Jeden nadzór nad realizacją projektów budowlanych w branży elektrycznej. 
3. Jedną weryfikację dokumentacji powykonawczej dla projektu budowlanego w 

branży elektrycznej o wartości powyżej 1 000 000 PLN brutto [jeden milion złotych] 
4. Usługę lub usługi doradcze lub nadzoru lub wykonywania testów w ramach 

jednego projektu lub projektów, które posiadały łącznie co najmniej kryteria 
wymienione poniżej: 

i. Jeden system informatyczny, dla co najmniej 100 użytkowników; 



 

 

ii. Jeden zespół wdrożeniowy powyżej 30 osób;  
iii. Jeden system z obsługą wpłat i wypłat od klientów, z uwzględnieniem 

płatności elektronicznych -umożliwiający dokonywania oraz otrzymywania 
wpłat między innymi przez Internet pomiędzy osobami lub instytucjami- i 
obsługujący co najmniej 30 000 kont klienckich; (Przykładowe systemy to: 
System biletowy, Biling: mediów-energetyczny, telekomunikacji, System 
bankowy),  

iv. współpracę z infrastrukturą w terenie (gdzie przykładami infrastruktury w 
terenie są kasowniki, biletomaty, urządzenia mobilne, bankomaty, liczniki etc),  

v. Z migracją danych z poprzednich systemów (co najmniej 2 wykonywanych w 
sposób automatyczny- z ograniczonym wprowadzaniem danych ręcznie); 

Projekt Podobny to projekt lub suma projektów o różnym zakresie usług doradczych, nadzoru, 
weryfikacji dokumentacji, funkcjonalnościach (System informatyczne dla co najmniej 100 użytkowników, 
Zespół wdrożeniowy, biling, etc) zrealizowanych przez Wykonawcę lub zasoby wskazane w 
oświadczeniu „Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” złożonym przez Wykonawcę. 

b) Skieruje do pełnienia niżej wymienionych roli przy realizacji zamówienia, następujące 
osoby spełniające wymagania: 

i. Główny specjalista ds. integracji/migracji systemów -rezydent - wiedza i 

umiejętności z zakresu interfejsów komunikacyjnych API, mechanizmów wymiany 

danych, SQL, REST, SOAP. Udokumentowanie przynajmniej dwóch projektów 

integracyjnych (w tym szyny danych) minimum 10 różnych systemów w roli 

koordynatora/kierownika projektu. Osoba ta musi posługiwać się biegle w mowie i 

piśmie językiem polskim. 

ii. Główny Inspektor nadzoru budowlanego / Inżynier Elektryk – Branża Elektryczna 
- posiadający minimum 2 letnie doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi 
powiązanymi z koleją. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 
instalacyjne w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w specjalności instalacyjnej w zakresie 
kolejowych, trolejbusowych i tramwajowych sieci trakcyjnych bez ograniczeń lub 
równoważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów odpowiadające współczesnym uprawnieniom w zakresie 
wymienionym w opisie tej roli. Osoba ta musi posługiwać się biegle w mowie i piśmie 
językiem polskim. 

iii. Specjalista elektronik – wiedza i umiejętności z zakresu instalacji kasowników, 
biletomatów, walidatorów. Wykształcenie wyższe – elektronika, automatyka lub 
telekomunikacja. Doświadczenie w instalacjach elektroniki wewnątrz pojazdów taboru 
miejskiego. Umiejętności praktycznego testowania urządzeń ITS. Udokumentowanie 
uczestnictwa w przynajmniej dwóch projektach polegających na dostawie i montażu 
urządzeń typu kasownik lub walidator, w roli elektronika, elektromontera, automatyka 
lub specjalisty ds. embedded. Osoba ta musi posługiwać się biegle w mowie i piśmie 
językiem polskim. 

iv. Główny specjalista ds. testów - osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie 
w kierowaniu testami aplikacji i ich wdrażaniu w tym także automatyzacji testów. Osoba 
ta musi posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem polskim i angielskim. Osoba 
musi posiadać certyfikat ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager,  lub 
równoważny w zakresie procesu testowania, zarzadzania testowaniem, przeglądach, 
zarządzania defektami, usprawniania procesu testowania, narzędzi testowania 
i automatyzacji oraz umiejętności miękkich i budowania zespołu lub ISTQB Certified 
Tester Advanced Level – Test Automation Engineer lub równoważny w zakresie 
przygotowania do automatyzacji testów, ogólnej architektury automatyzacji testów, 
ryzyka związanego z wdrożeniem i nieprzewidzianymi wydatkami, raportowania 
i metryk automatyzacji testów, ręcznego testowania przejścia do środowiska 



 

 

zautomatyzowanego, weryfikacji TAS. Osoba ta musi posługiwać się biegle w mowie i 
piśmie językiem polskim. 

v. Specjalista ds. testów automatycznych – osoba posiadająca minimum 5 letnie 
doświadczenie w testach automatycznych, z czego co najmniej 2 w programowaniu 
testów automatycznych oraz co najmniej 1 rok doświadczenia w wykonywaniu testów 
API (SOAP lub REST). Osoba ta musi posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem 
polskim. 

vi. Specjalista ds. testów bezpieczeństwa - osoba posiadająca minimum 3 letnie 
doświadczenie w testach bezpieczeństwa i testach penetracyjnych aplikacji webowych 
oraz mobilnych. Osoba ta musi posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem 
polskim. Osoba musi posiadać certyfikat ISTQB Certified Tester Advanced Level – 
Security tester lub równoważny w zakresie podstaw testów bezpieczeństwa, celów i 
strategii testowania bezpieczeństwa, procesów testowania bezpieczeństwa, testów 
bezpieczeństwa w całości cyklu wytwarzania oprogramowania, testowania 
mechanizmów bezpieczeństwa, czynników ludzkich w testach bezpieczeństwa, oceny 
i raportowania wyników testów bezpieczeństwa, narzędzi do testowania 
bezpieczeństwa, norm i trendów branżowych. Osoba ta musi posługiwać się biegle w 
mowie i piśmie językiem polskim. 

vii. Specjalista ds. usług płatniczych, integracji elektronicznych systemów 
księgowych i sprzedażowych - osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie 
w realizacji i utrzymaniu usług płatniczych oraz posiadająca 3 letnie doświadczenie w 
realizacji integracji systemów informatycznych z systemami księgowymi i 
sprzedażowymi. Osoba ta musi posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem 
polskim. 

viii. Specjalista ds. podatkowo-rachunkowych, integracji elektronicznych systemów 
księgowych i sprzedażowych – posiadający nie mniej niż 5 lat doświadczenia w 
wykonywaniu usług doradztwa podatkowo-rachunkowego oraz posiadająca 3 letnie 
doświadczenie w realizacji integracji systemów informatycznych z systemami 
księgowymi i sprzedażowymi. Osoba ta musi posługiwać się biegle w mowie i piśmie 
językiem polskim. 

 
Wskazany powyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu. 
Dopuszcza się pełnienie przez jedną osobę maksymalnie dwóch ról przy założeniu, że spełnia ona 
wymagania postawione przez dwie role. 
Dopuszcza się także realizowanie zadań jednej roli przez dwie osoby łącznie, jeżeli razem spełniają 
kryteria zawarte w opisie roli pełnionej w zespole. 
 

VI. 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.). 
 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

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 5 do SIWZ (plik w 
rozszerzeniu .xml) 
2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy 

złożyć: 
Wypełniony Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia – według załącznika nr 5 do SIWZ (plik w 
rozszerzeniu .xml) 
3. 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. 

4. 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 7 do SIWZ; 

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 8 do 
SIWZ. 

5. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 
postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie 
Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 
1) Wykaz usług - według wzoru załącznika nr 9 do SIWZ - wykonanych lub wykonywanych w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 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. 

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru na złącznika nr 10 
do SIWZ. 

3) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na sumę określoną w pkt. 
V.2.2) b) powyżej. 

4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną w pkt. V.2.2) a) powyżej. 

6. 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. 

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 6 do 
SIWZ. 
7. 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 oraz przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w ust. 4 powyżej - dotyczące tych podmiotów  

8. 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. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 6 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. 6 powyżej.  
10. 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. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione. 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  oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

11. 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 
usługi 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. 6 powyżej w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V powyżej 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. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 



 

 

13. 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.  

14. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 15 powyżej, składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 
w formie elektronicznej. 

15. 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. 

16. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej: 
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. 

17. Dokumenty, o których mowa w ust. 18 pkt. 1) i pkt 2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

18. 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. 18 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. 19 powyżej 
stosuje się odpowiednio. 

19. 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. 

20. 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. 
 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także   wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Informacje ogólne 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami 

odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl  
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Grzegorz 

Bebłowski email zamowienia@innobaltica.pl  
3) Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz Profilu 

Nabywcy zamawiającego dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica.  
4) Zamawiający w zakresie: 

a. pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia 
Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl. 



 

 

b. pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o 
zamówieniu, SIWZ.  

5) Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, 
który jest uzupełnieniem niniejszej Instrukcji.  

6) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy 
maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów  

7) Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie 
serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika. 

8) Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć 
w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria 
platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej 
przeglądarki, itp. 

9) W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na 
mniejsze paczki po np. 75 MB każda (https://docs.google.com/document/d/1SeGipoISZzhgZ-
dXiyupE6M11fAFcqE-iUTMFwSL5UQ/view). 

10) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie 
przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona. 

2. Złożenie oferty oraz komunikacja z Zamawiającym 
Sposób składania oferty, jej wycofania jest przedstawiony na stronie 
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view oraz na stronie 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oznaczonej jako SKŁADANIE OFERT W 
POSTĘPOWANIACH Instrukcja: Pełna instrukcja tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w 
Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL) 
 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej 

wysokości: 70.000,00 zł 
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 310 
z późn. zm.). 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy 

Zamawiającego: PKO BP nr 80 1020 1811 0000 0002 0321 9920. Wykonawca wnoszący wadium w 
pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej tak, aby znalazło się ono na 
koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnej, wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia wadium w formie elektronicznej poprzez wczytanie oryginału elektronicznego dokumentu 
wadialnego. Za oryginał wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan) dokumentu podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego 
w przypadkach określonych w pkt. 7 i 8 poniżej. Gwarancja nie może uzależniać dokonania zapłaty 
od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek 
dokumentacji. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 
2) nie wniósł wymagane zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy. 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 



 

 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

10. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 
 

X. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni tj. do dnia 08.03.2021 r. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ.  
2. Do oferty należy dołączyć wypełniony oświadczenie złożone w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia, ewentualne pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia wadium. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom. 
6. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była skonsolidowana w jeden 

dokument lub każdy załącznik oferty opisany w sposób umożliwiający dla zamawiającego jego 
identyfikację. 
 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Wykonawca składa ofertę oraz oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia za pośrednictwem formularza 
składania ofert platformazakupowa.pl dostępnego Profilu Nabywcy Zamawiającego na stronie 
postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/399738    

2. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia powinny być sporządzona w języku polskim, z 
zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych. Do danych zawierających dokumenty 
tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; 
.xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji dla wykonawców, która 
dostępna jest na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

3. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty 
opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  



 

 

5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

7. Termin składania ofert upływa dnia 08.01.2021 r. o godz. 10:00 
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2021 r. o godzinie 10:05 
9. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na Portalu Nabywcy 

dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica  
10. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia 

ofert. 
 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien w cenie brutto 

uwzględnić ewentualne oferowane upusty, koszty ubezpieczenia, podatku VAT, wszystkie inne nie 
wymienione, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny netto, 

oraz ceny brutto. 
4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku. 
 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty. 
1. Sposób obliczania punktów w ramach poszczególnych kryteriów 

Zamawiający wyłonił cztery główne kryteria cenowe oznaczone literami od A do D z podkryteriami 

oznaczonymi liczbami. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kryteriów wraz z przyznanymi im 

wagami.  

Kryterium Podkryterium Opis Waga 

Pozycja z 

formularza 

oferty 

A A.1 
Cena za realizację działań w ramach zakresu A opisanego w 

OPZ 
40 

A.1.1 

B B.1 
Cena za realizację działań w ramach zakresu B opisanego w 

OPZ 
40 

B.1.1 

C 

C.1 
Cena za dzień roboczy prac dla roli - Główny Inspektor 

nadzoru budowlanego / Inżynier Elektryk  
4 

C.1.1 

C.2 Cena za dzień roboczy prac dla roli - Specjalista elektronik 4 C.2.1 

C.3 
Cena za dzień roboczy prac dla roli - Główny specjalista ds. 

integracji/migracji systemów -rezydent 
5,5 

C.3.1 

D 
D.1 Cena za realizację Opcji nr 1 4,5 D.1.1 

D.2 Cena za realizację Opcji nr 2 2 D.2.1 

Suma 100  

 



 

 

Oceniając oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę ceny brutto podane w ofercie złożonej przez 
Oferenta w odpowiedniej Pozycji z formularza oferty. 
Dla wszystkich podkryteriów na podstawie złożonych ofert wyznaczona zostanie wartość Średniej 
Oferty (zgodnie z sposobem liczenia średniej arytmetycznej). Oferta, który w Pozycji z formularza oferty 
opiewać będzie na kwotę wyższą niż Średnia Oferta uzyska za dane podkryterium 0 punktów. 
Oferta, która w Pozycji z formularza oferty opiewać będzie na kwotę niższą lub równą niż Średnia Oferty 
uzyska za dane podkryterium liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 
 

X � ������	 ∗  
������ �pozycja z formularzy ofert�x	�

�pozycja z formularza oferty�x	�  !"��"#  $"%&'
∗ �()ół!,'�-  $"%&' 

 
gdzie:  

• X – podkryterium, dla którego obliczamy liczbę przyznanych punktów 

• ������	 – odpowiednia dla danego podkryterium waga z powyższej tabeli 

• ������ �pozycja z formularzy ofert�x		 – najniższa zaoferowana kwota spośród wszystkich 
ofert w ramach danego podkryterium w Pozycji z formularza oferty 

• �pozycja z formularza oferty�x		  !"��"#  $"%&' – zaoferowana kwota w ramach danego 
podkryterium w Pozycji z formularza oferty dla ocenianej oferty 

• �()ół!,'�-  $"%&' wynosi 
./0/.1. 2 34567 �8.:;<.:;=.:;⋯;=.?;@.:;@.A	
�8.:;<.:;=.:;⋯;=.?;@.:;@.A	 3B50/C05D 34567E

 

 

2. Zastosowana formuła matematyczna 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
Liczba przyznanych punktów obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem: 
F�!,G� )%,',�'!ℎ )�-&ó�

� przyznane punkty za podkryterium M. 1 O )%,',�" )�-&' ,� ) P-%'&"%��� Q. 1
O )%,',�" )�-&' ,� ) P-%'&"%��� R. 1 O ⋯
O )%,',�" )�-&' ,� ) P-%'&"%��� R. 3 O )%,',�" )�-&' ,� ) P-%'&"%��� T. 1
O )%,',�" )�-&' ,� ) P-%'&"%��� T. 2 

Wszystkie obliczenia będą wykonywane zgodnie z domyślnym sposobem obsługi zaokrągleń, 
zaimplementowanym w programie Microsoft Excel. Na ostatnim etapie Liczba przyznanych punktów, 
zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli dwóch Wykonawców otrzyma identyczną, 
do dwóch miejsc po przecinku, liczbę punktów, pod uwagę będą brane dalsze miejsca po przecinku. 
 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, może zostać zobowiązany w 
przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 
 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający 

będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia 
publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny oferty 
brutto. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z wyborem Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 
2020 r. poz. 299). 



 

 

4. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna zawierać zapis „zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”. Treść dokumentu gwarancyjnego 
podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek: 
PKO BP nr 80 1020 1811 0000 0002 0321 9920. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 
1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); 
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego); 
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela; 
4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją; 
5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 

zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez 
Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku, gdy Wykonawca:  
a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy;  
b) wykonał nienależycie przedmiot umowy. 

7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 6 pkt. 5 lit. a) i b) powyżej 
przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta lub Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia 
kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w ust. 3 powyżej, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach 
określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InnoBaltica Sp. z o. o., ul. Równa 19/21, 80-067 

Gdańsk; 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Profesjonalny nadzór 
techniczny i zapewnienie jakości systemu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp; 

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 



 

 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 
5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu 
VI ustawy Pzp. 
 

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 
XX. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ i udzielania przez 

Zamawiającego tych wyjaśnień. 
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na wnioski w zakresie postępowania 
Zamawiający prosi, aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego wysyłali również treść 
wniosków w wersji elektronicznej edytowalnej na adres poczty elektronicznej 
zamowienia@innobaltica.pl lub platformy zakupowej. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w ust. 1 powyżej. 
 

XXI. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej. 
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na 

podstawie kryteriów oceny określonych w pkt. XIV powyżej. 
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp. 
 

XXII. Termin zawarcia umowy. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do 

zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a ustawy 
Pzp. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od 
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
 



 

 

XXIII. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) 

ustawy Pzp 
2. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których 

mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na 
PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. 
4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 
5. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i 

Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą 
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp. 

 
Załączniki: 
1. Formularz oferty 
2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
3. Wzór umowy 
4. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 
5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
6. Przykład zobowiązania podmiotów trzecich  
7. 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 
8. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne 
9. Wykaz usług 
10. Wykaz osób 

 

 


