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Polska-Gdańsk: Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
2022/S 195-553323

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Innobaltica Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: Polska
Adres pocztowy: Równa 19/21
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 80-067
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Bielińska
E-mail: zamowienia@innobaltica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.innobaltica.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Tworzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych

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

II.1.1) Nazwa:
zaprojektowanie i wykonanie systemu wsparcia w ramach Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM)
Numer referencyjny: ZP/05/22

II.1.2) Główny kod CPV
72227000 Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu wsparcia w ramach Platformy 
Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM) w zakresie obsługi klientów instytucjonalnych i indywidualnych wraz z 
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systemem finansowo - księgowym oraz obsługą zgłoszeń serwisowych związanych z działaniem systemu Fala 
na poziomie aplikacji i infrastruktury technicznej.
2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
1) Zadanie nr 1 - Realizacja usługi eksperckiej w zakresie programowania, bezpieczeństwa danych oraz 
mechanizmów wykorzystujących AI/ML.
2) Zadanie nr 2 - Dostarczenie elementów systemu wsparcia, zintegrowanego ze wskazanymi przez 
zamawiającego elementami systemu Fala.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48324000 Pakiety oprogramowania do sporządzania wykresów
48610000 Systemy baz danych
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
72223000 Usługi w zakresie wymogów technologii informacji
72227000 Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu wsparcia w ramach Platformy 
Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM) w zakresie obsługi klientów instytucjonalnych i indywidualnych wraz z 
systemem finansowo - księgowym oraz obsługą zgłoszeń serwisowych związanych z działaniem systemu Fala 
na poziomie aplikacji i infrastruktury technicznej.
2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
1) Zadanie nr 1 - Realizacja usługi eksperckiej w zakresie programowania, bezpieczeństwa danych oraz 
mechanizmów wykorzystujących AI/ML.
2) Zadanie nr 2 - Dostarczenie elementów systemu wsparcia, zintegrowanego ze wskazanymi przez 
zamawiającego elementami systemu Fala.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ) oraz w Projektowanych 
Postanowieniach Umowy (stanowiących załącznik Nr 5 do SWZ).
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. tj. 
polegających na powtórzeniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług ekperta – programisty. 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtórzonych, których realizacja będzie wymagała nie więcej 
niż łącznie 4500 godzin pracy tego eksperta - programisty. Produktem pracy Wykonawcy będą: dokumentacja 
techniczna/raport analityczny sporządzony na podstawie testowych konfiguracji lub wdrożone elementy 
Systemu. Przedmiotem zamówienia będą określone powyżej produkty w zakresie: programowania, wsparcia 
w zakresie aktualizacji, monitorowania bieżących procesów biznesowych w infrastrukturze, bezpieczeństwa 
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danych, wykorzystujących elementy AI/ML, dostarczenia elementów Systemu Wsparcia zintegrowanego ze 
wskazanymi przez zamawiającego elementami Systemu FALA.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 
oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, o którym mowa
w art. 95 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o 
których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów 
elektronicznych do oferty, w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
15. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia dokonywane jest w 
PLN.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
18. Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2023 r., przy czym:
Zadanie 1: do 15.06.2023 r.
Zadanie 2: do 31.07.2023 r.
Poszczególne Etapy wykonania zamówienia określone zostały w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 
który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Źródło finansowania są środki UE:1) w ramach Zadania nr 1, pochodzące z instrumentu ELENA w ramach 
programu Horyzont 2020 (projekt pn.: „BIT SYSTEM for Pomorskie Region”, umowanr: ELENA-2017-084).2) w 
ramach Zadania nr 2 są środki UE, pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020 - umowa nr POIS.05.02.00-00-0040/18-00.
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej 
wysokości: 10 000,00 zł.
2. Szczegółowe warunki dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w Rozdziale XXII SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1)zdolności technicznej i zawodowej
a)Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, prawidłowo zrealizował (wykonał):
•co najmniej dwa Projekty zakończone poprawnym wdrożeniem i dotyczące: wytworzenia oraz implementacji 
narzędzi integracji danych rozproszonych przestrzennie (tj. z minimum dwóch odrębnych lokalizacji), a także 
implementacji narzędzi wizualizacji tych danych co najmniej na mapach i grafach oraz w tabelach, przy czym co 
najmniej jeden Projekt za co najmniej 2500000,00 zł brutto.
b)skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 6 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, w tym doświadczeniem zawodowym odpowiednim do 
funkcji, jakie zostaną im powierzone, w tym:
- (co najmniej) 1 Project Managera –posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w branży informatycznej, 
w swoich kompetencjach musi posiadać umiejętności w projektowaniu oraz posiadać umiejętności w 
dostarczaniu rozwiązań biznesowych. Posiada doświadczenie managerskie w nadzorowaniu wszystkich faz 
cyklu życia produktu, wprowadzanie narzędzi niezbędnych do komunikacji i spełniania założeń, oraz prowadził 
dokumentację techniczną;
- (co najmniej) 1 Data & Analytics –posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w branży informatycznej, 
w tym doświadczenie w budowaniu platform Big Data. Posiada certyfikat CBAP (Certified Business Analysis 
Professional) lub doświadczenie równoważne posiadanemu certyfikatowi tj. w przeciągu ostatnich 10 lat przed 
terminem składania ofert prowadził prace w zakresie analizy biznesowej przez co najmniej 7500 godzin;
- (co najmniej) 1 Architekta IT –posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w branży informatycznej. 
Doświadczenie w tworzeniu architektury Big Data, dotyczących między innymi doboru stosownych przy jego 
realizacji projektów, przygotowanie odpowiednich procedur i dokumentów, monitorowanie kwestii związanych z 
budżetem danego projektu;
- (co najmniej) 1 BI/DWH Developer –posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w branży 
informatycznej, posiada doświadczenie w developowaniu środowiska BI/DWH(Business Intelligence/Data 
Warehouse) i Big Data, posiada wiedzę w zakresie optymalizacji zapytań dla procesów biznesowych, oraz ma 
doświadczanie w strukturach biznesowych danych w BI/DHW oraz posiada doświadczenie w procesach ETL 
(Extract-Transform-Load);
- (co najmniej) 1 BI Developer –posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie w rozwijaniu i utrzymywaniu baz 
danych i ich przetwarzaniu. Znajomość procesów ETL, doświadczenie w pisaniu procedur i pełnej dokumentacji 
technicznej. Posiada znajomość języka SQL (Structured Query Language), narzędzi ETL;
- (co najmniej) 1 Osobę z działu Developerski Data&Analytics - posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie 
w tworzeniu kodu serwisu, aplikacji, systemu – od strony serwera, tworzenie API (interfejs programu 
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aplikacyjnego– zbiór reguł ściśle opisujący, w jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą). 
Posiada znajomość narzędzi do komunikacji z bazami danych.
Uwaga:- Nie dopuszcza się wskazania tej samej osoby dla pełnienia więcej niż jednej funkcji.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
cd z sekcji III.1.1
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności wskazanych w 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym w art. 111 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, 
jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki wskazane w art. 110 ust. 1 ustawy 
Pzp.
6. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte 
przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
zamawiający wykluczy Wykonawcę.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) dalej „Ustawa o przeciwdziałaniu wspieraniu 
agresji”:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na 
listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji;
3)wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu 
agresji.
Wykluczenie ze względu na w/w okoliczności następuję na okres trwania tych okoliczności.
8.Zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 
229, str. 1 z późn. zm.) zmienionego Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 111, str. 1) zakazuje się udzielania lub 
dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 
dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-
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i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z 
udziałem:
cd. poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a)obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b)osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 
% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c)osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o 
którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w 
sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
9.W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – według zał. nr 
10 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe.
10.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1)brak podstaw wykluczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
i.art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz
ii.art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego;
-sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b)oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 
jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru na zał. nr 7 do SWZ;
c) oświadczenia wykonawcy – wg wzoru Zał. nr 8 do SWZ - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
i.art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
ii.art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,
iii.art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
iv.art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
cd. w sekcji III.1.3)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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c.d z sekcji III.1.2)
2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług – (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII
ust. 1 pkt 4 lit. a) SWZ) według wzoru zał. nr 3 do SWZ ( w niniejszym ogłoszeniu sekcja III.1.1), wykonanych, 
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a 
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) wykazu osób, (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. b) SWZ) 
( w niniejszym ogłoszeniu sekcja III.1.1 oraz sekcja III.1.2) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – według wzoru załącznika nr 4 do SWZ.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 10 pkt 1 lit a) - składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 lit a). Dokument powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 10 pkt 1 lit a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
13.Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio.
14.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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
cd. poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
15. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
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że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór 
zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
16. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy Pzp, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy w odniesieniu do każdego z tych podmiotów (z 
wyłączeniem Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi 
załącznik
nr 7 do SWZ).
17.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do składania ofert Platformy Zakupowej.
18.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych.
19.Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie 
wskazanym w SWZ (rozdział VII ust. 1 oraz rozdział VIII SWZ).zasady,instrukcja składania-Rozdz.IVX ust.3 
SWZ
2)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym 
mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu.
3) W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem (JEDZ), o którym mowa w pkt 1), także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) Oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 
7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wzór stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.
5) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K 
Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – jeżeli dotyczy, wzór 
stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.
6) Oświadczenia, o których mowa w pkt 1-5, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IX ust. 8 i 9 SWZ, jeżeli wykonawca polega na 
zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (wzór załącznik nr 6 do SWZ);
8) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca dołącza do oferty 
pełnomocnictwo.
9) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
10) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 13 
pkt 7 SWZ (jeżeli dotyczy) (tj. oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy , 
wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
11) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniądz.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do umowy w sprawie zamówienia publicznego określone są w Projektowanych Postanowieniach Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w Projektowanych Postanowieniach 
Umowy(załącznik nr 5 do SWZ).

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pani Marzena Bielińska.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, 
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1 . Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku spółki cywilnej zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, których 
udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 
58 ust. 1 ustawy Pzp;
2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu 
stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji 
przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;
4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy;
5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako pełnomocnik 
pozostałych (liderem);
7) 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 usługi, 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 usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki 
dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
2. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których zmawiający odwołuje się do norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła 
pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp 
zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
3. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych 
producentów, to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich 
takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych 
parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie 
produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie 
gorsza od jakości materiałów, produktów opisanych w SWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza 
do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiający 
zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający zbada, czy nie 
zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, do 
której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
3. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.
6. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu IX ustawy 
Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2022
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