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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
internetowej prowadzonego postępowania 
InnoBaltica Sp. z o. o. 
ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk  
E-mail: zamowienia@innobaltica.pl  
Adres strony internetowej: www.innobaltica.pl 
Nr telefonu 58 712 99 00 
 
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia 
https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings   
 
III. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp.. 
 
IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji 
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 
V. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilających i punktów 

końcowych tych instalacji na obiektach kolejowych. 
2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilających i punktów 

końcowych tych instalacji na obiektach kolejowych, polegających na opracowaniu dokumentacji 
projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych na przystankach osobowych  
i stacjach kolejowych wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń  
i dokonaniem zgłoszeń.  

3. Zamówienie to jest realizowane w ramach zadania „Zwiększenie dostępności regionalnego 
transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym 
– budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”, współfinansowanego  
ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

4. Podstawowe zadania Wykonawcy: 
1) Zaprojektowanie i wybudowanie zasilania elektroenergetycznego urządzeń walidujących. 
2) Zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie podłoża nośnego pod urządzenia A1, A2, które to 

stanowić będą kompletną całość (w tym zawierającą: elementy zewnętrzne, wewnętrzne, 
konstrukcję wsporną - np. nogę wsporczą urządzenia w przypadku montażu przewidzianego do 
podłoża nośnego poziomego, np. otwory lub haki montażowe w przypadku montażu 
przewidzianego do podłoża nośnego pionowego). 

3) Zaprojektowanie i wybudowanie zasilania elektroenergetycznego baterii UPS dla urządzeń 
walidujących (dostawa UPS po stronie Zamawiającego). 

4) Budowa i przebudowa rozdzielni elektrycznych. 
5) Tam, gdzie dotyczą: prace ziemne, niwelacyjne, uzupełniające utwardzenie nawierzchni, 

wykonanie warstwy wierzchniej wokół urządzeń walidujących, ewentualna dobudowa lub 
przebudowa ścieżek dotykowych (dotyczy przypadków, gdzie występują ścieżki dotykowe), 
prace odtworzeniowe. 

6) Recertyfikacja TSI PRM w zakresie ścieżek dotykowych w określonych przypadkach (dotyczy 
przypadków, dla których certyfikacja została uzyskana wcześniej). 
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5. W ramach prawa opcji (jeżeli zostanie wykorzystane) przewiduje się kompleksową realizację takich 
samych zadań co zadania wchodzące w skład podstawowego zakresu zamówienia, dla dwudziestu 
dodatkowych lokalizacji w sekcjach wskazanych w załącznikach lub nowych sekcjach, do których 
projektowana długość linii zasilających: 
OPCJA 1: nie przekracza 10m. 
OPCJA 2: jest większa lub równa 10m i nie większa niż 30m. 
OPCJA 3: jest większa lub równa 30m i nie większa niż 50m. 
OPCJA 4: jest większa lub równa 50m i nie większa niż 100m. 
OPCJA 5: jest większa lub równa 100m i nie większa niż 200m. 
Zamawiający może skorzystać 20-krotnie z jednej opcji na przykład opcji nr 5, lub też w każdej 
możliwej innej kombinacji np. 5-krotnie z opcji nr 1, 4-krotnie z opcji nr 5 i 3-krotnie z opcji nr 3. 
Całkowita ilość razy skorzystania z prawa opcji nie przekroczy 20. Maksymalna wartością opcji jest 
20 – krotność wartości opcji nr 5. 

6. Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności (zwana dalej PZUM) jest przedsięwzięciem 
innowacyjnym zarówno w skali kraju, jak również Europy. System zakłada zintegrowanie, w 
zakresie wspólnego systemu poboru opłat za przewozy pasażerskie, organizatorów i operatorów 
działających w segmencie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa 
pomorskiego, z możliwością rozszerzenia o udział zainteresowanych przewoźników komercyjnych. 
System ma umożliwiać pasażerom wygodne korzystanie z komunikacji publicznej, w aspekcie 
realizacji płatności za podróże, bez konieczności znajomości taryf, danych o przewoźnikach itp., w 
sposób najbardziej optymalny w zakresie kosztów i czasu podróży oraz przy minimalnym nakładzie 
energii na zaplanowanie i zakup usług w ramach podróży. 

7. Przystanki osobowe i stacje kolejowe zostaną wyposażone w urządzenia walidujące. Pasażer w 
celu rozpoczęcia podróży dokona identyfikacji przy wykorzystaniu nośnika identyfikacji i urządzenia 
walidującego. 

8. Przewidziane zostały dwa typy urządzeń walidujących na przystankach osobowych i stacjach 
kolejowych, tj. typ A1 i typ A2. Urządzenie A1 o podstawowej funkcjonalności będzie umożliwiało 
pasażerom walidację podróży (check-in i check-out). Urządzenie A2 z założenia będzie 
urządzeniem o takich samych, ewentualnie większych rozmiarach i rozszerzonej funkcjonalności. 
Oprócz walidacji podróży będzie umożliwiało zdefiniowanie (personalizację) dodatkowych 
parametrów (opcji) podróży.  Szacowana moc znamionowa urządzenia wraz z grzałką nie powinna 
przekroczyć 270 W – dodatkowo należy uwzględnić pobór mocy przez UPS, zaprojektowanych w 
ramach projektu zasilania (o ile UPS zostanie w danej lokalizacji zaprojektowany). Preferowanym 
źródłem zasilania instalacji jest zasilanie gwarantowane lub dwustronne. W przypadku braku 
możliwości poboru mocy z takiego źródła należy zaprojektować UPS, wraz z jego lokalizacją 
i podłączeniem.  

9. Podstawowe dane techniczne dotyczące urządzeń walidujących, w tym przede wszystkim takie 
dane jak: forma przestrzenna, ciężar, gabaryty oraz rodzaj konstrukcji wspornej (np. noga 
wsporcza urządzenia, np. otwory lub haki montażowe, inne) i cechy tej konstrukcji, niezbędne do 
zaprojektowania i wykonania podłoża nośnego przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, zostaną 
określone w dokumentach (np. kartach katalogowych) Wykonawcy PZUM i przekazane od 
Zamawiającego do Wykonawcy niniejszego zamówienia po podpisaniu Umowy.  

10. Wykonawca niniejszego zamówienia jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, uzgodnienie i 
wykonanie instalacji zasilającej (do miejsca planowanej lokalizacji urządzenia walidującego) oraz 
elementów posadowienia/ zainstalowania/ zamocowania urządzeń walidujących, tj. wykonania 
podłoża nośnego pod przyszłe urządzenia walidujące i ich konstrukcję wsporną (takie elementy 
wsporne jak: noga wsporcza urządzenia, np. otwory lub haki montażowe urządzenia) natomiast 
dostarczenie i sam montaż urządzeń walidujących do ww. elementów i ich podłączenie do instalacji 
zasilającej nie są przedmiotem niniejszego zamówienia i zostaną zrealizowane przez Wykonawcę 
PZUM. 



 

 
 

11. Urządzenia walidujące wyposażone zostaną w złącza energetyczne (z dedykowaną wtyczką, którą 
Wykonawca PZUM zamontuje na zaprojektowanej i wybudowanej przez Wykonawcę instalacji 
zasilającej (kabel), umożliwiającą podłączenie urządzenia walidującego A1 lub analogicznie 
urządzenia walidującego A2). 

12. Wykonawca zaproponuje trzy modele UPS różnych producentów, które będą mogły zostać 
zainstalowane w miejscach określonych w dokumentacji projektowej. 

13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

14. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-

Użytkowy, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania 
robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej w szczególności: 
a) prace przedprojektowe, 
b) w zależności od potrzeb/ wymagań organów aab / wymagań Zamawiającego i zarządców 

terenu: projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno – budowlanym/ 
projekt wykonawczy oraz projekt techniczny/ projekt powykonawczy wraz z uzyskaniem w 
imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonaniem 
skutecznego (tj. bez wniesienia sprzeciwu przez organ aab) zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę  

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) program zapewnienia jakości, 
e) przedmiary robót, 
f)    kosztorys inwestorski w poziomie cen dla terminu uzyskania pozwolenia na budowę lub 

dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 
g) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (o ile dotyczą) wraz z 

uzgodnieniem właściwego zarządcy, 
h) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, 

sprawdzeń, zezwoleń właściwych organów i jednostek wymaganych przepisami 
szczególnymi, 

i)    nadzór autorski w całym okresie realizacji robót, 
2) W zakres robót budowlanych, które należy wykonać w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną 

dokumentację projektową wchodzi: 
a) wykonanie instalacji zasilających i punktów końcowych tych instalacji na obiektach 

kolejowych, dokonanie rozruchu technologicznego urządzeń i obiektów oraz sporządzenie 
instrukcji obsługi, 

b) przeprowadzenie prób końcowych i eksploatacyjnych wraz z dostarczeniem kompletnego 
wyposażenia, BHP, ppoż., wyposażenia konserwacyjnego, 

c) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 
d) zakres obejmuje również ubezpieczenie całego zadania, w tym budowy i projektowania 

15. Warunki opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz STWiORB: 
1) Projekty wymienione w pkt 14. 1) b) powyżej muszą uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji projektowej 
Zamawiającemu, 

2) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r..  Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) wraz z przepisami 
wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz innych 



 

 
 

obowiązujących w dacie przekazania dokumentacji projektowej przepisów pozwalających na 
uzyskanie pełnych uzgodnień dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę (tam gdzie to 
dotyczy).  

3) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski i 
Zamawiającego projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno – 
budowlanym/ projektu wykonawczego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (lub 
zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę)  

4) Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej (projekty, o których mowa w pkt 14. 1) b) 
powyżej,  oraz przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, kosztorys inwestorski, i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej, 
przekazywana Zamawiającemu: 
a) wersja drukowana – 4 egzemplarze (rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 

dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności), 
b) wersja elektroniczna – 4 płyty CD; 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu oraz 

udostępnione w chmurze; rysunki – format: dwf., dwg. i pdf., obrazy – format jpg lub pdf., 
tekst – format doc. i pdf., arkusze kalkulacyjne i harmonogramy - format xls, pdf, .mpp.,, 

c) zapis dot. ilości dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu jest nadrzędny w stosunku do 
zapisu w PFU, 

d) dokumentacja wyszczególniona w lit. c) powyżej nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji 
potrzebnej dla Wykonawcy do realizacji robót budowlanych, 

16. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac 
pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

1) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów: 
a) uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej, 
b) projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych 

opinii organów, zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem, 
c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
d) dokumentacji powykonawczej, tj. projektów technicznych/ projektów powykonawczych z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

e) pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 
f) innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową. 

2) Oferent zobowiązany jest do opracowania oferty wraz z jej załącznikami przy użyciu 
dokumentów oznakowanych znakami UE związanymi z realizacją niniejszego zamówienia 
według załącznika nr 8. Wszelkie modyfikacje i zmiany są niedopuszczalne bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

3) Z chwilą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 
umieszczenia na wszystkich zainstalowanych elementach zewnętrznych informacji o 
realizowanym projekcie wraz z oznakowaniem UE. Informacja w postaci nalepki 
samoprzylepnej z kolorowym nadrukiem odpornym na wilgoć i niekorzystne warunki 
atmosferyczne według załączonego wzoru i specyfikacji technicznej zgodnie z załącznikami nr 
9 i 10. Na umieszczenie nalepki należy wybrać miejsce dobrze widoczne i ogólnie dostępne, 
gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznania się z jej treścią. Zasady 
doboru planowanego miejsca umieszczenia oznakowania muszą być zaakceptowane wcześniej 
przez Zamawiającego. Wszelkie modyfikacje i zmiany są niedopuszczalne bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego. 

4) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie kosztów 
z tym związanych wraz z utrzymaniem w czystości dróg, po których poruszają się pojazdy 
budowy. 



 

 
 

5) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia i przekazania go do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, w 
tym w szczególności pozwolenie na odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów. 

6) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na 
bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 

7) Wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów z 
tym związanych. 

17. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przedmiotu zamówienia do przeniesienia na  
Zamawiającego majątkowych praw autorskich na wykonane opracowania. 

18. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach 
określonych we wzorze umowy. 

19. Wymagania, o których mowa w art. 95 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. Koordynowanie kontraktem, 
b. Wykonywanie prac instalatorskich przyłączy elektroenergetycznych, 
c. Porządkowanie placu budowy, 
d. Przywracanie nawierzchni do stanu pierwotnego, 
e. Operowanie maszynami, urządzeniami roboczymi i budowlanymi. 

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.  

20.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy 
ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. 

21.  Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
1) 453 10000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  
2) 453 15600-4 Linia kablowa zasilająca 
3) 453 11000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
4) 454 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
5) 453 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
6) 453 11100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
7) 713 20000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 
22. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zmawiający, ze względu na brak 

możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, 
odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji 
technicznych, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty, źródła pochodzenia lub szczególne 
procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.  

23. 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 produktów 
opisanych w SWZ 

24. 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. 

25. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Szczegółowe 

warunki dotyczące zaliczki zostały określone we wzorze umowy. 



 

 
 

 
VI. Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: 18 miesięcy od daty podpisania 
umowy. 
 
VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do umowy w sprawie zamówienia publicznego określone są we wzorze umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 2 do SWZ. 
 
VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings . 
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.  Za datę przekazania 
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 
Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne 
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,kb/s, 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,Acrobat 

Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
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Głównego Urzędu Miar.hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 
wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający 
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce 
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za 
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie 
został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf  

10. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 
formatów: zip, 7Z 

11. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.eDoApp służącej do składania 
podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

12. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES..  

13. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

14. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

15. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

16. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 

17. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   
18. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  
19. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
20. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może 

to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia 
oferty w postępowaniu. 

 
IX. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z 
sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 
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Zamawiający nie określa innej formy komunikacji w przedmiotowym postępowaniu. 
 
X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani  Marzena Bielińska  

 
XI. Termin związania ofertą 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni tj. do dnia 07.07.2021 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
XII. Opis sposobu przygotowywania oferty 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SWZ oraz zawierać wypełniony Załącznik nr 3, 7 oraz 6 i 11 (jeżeli dotyczy) do SWZ, 
ewentualne pełnomocnictwa, dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zostało 
wniesione w innej formie niż pieniądz. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
4. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom, jeżeli są już znani. 
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
6. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2) Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 
3)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XXII ust. 10 pkt 1) SWZ, składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XXI ust. 2 SWZ z którego wynika, które roboty 
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,  
o którym mowa w Rozdziale XXI ust. 1 pkt 5) SWZ składa na wezwanie każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 
 

 
XIII. Sposób oraz termin składania ofert 
1. Wykonawca składa ofertę oraz oświadczenia i dokumenty za pośrednictwem 

 formularza składania ofert platformazakupowa.pl dostępnego na stronie 
https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings   

2. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp oraz niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może żądać Zamawiający od 
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wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz konkursie.  

3. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art.117 ust 4 ustawy Pzp, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust 3 ustawy Pzp, 
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w 
formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2247),z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 
danych.  

4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 
dokument.  

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument 
w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w niniejszym ustępie, dokonuje w przypadku:  
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 
które każdego z nich dotyczą;  

2) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w ust. 5 może dokonać również notariusz.  
7. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione 
podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 
117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione 
przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w 
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w niniejszym ustępie, dokonuje w 
przypadku:  



 

 
 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca.  
8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w ust. 7 może dokonać również notariusz 
9. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 

treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, 
bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

10. Oferta powinna być: sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku 
polskim, złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

11. Podpisy kwalifikowane, jeżeli będą wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania 
wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

12. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w 
formacie XAdES.  

13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.4.1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych 
jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 
ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej 
staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 
3 ustawy Pzp. 

14. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 
ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji znajdującej 

się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
15. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
16. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 
17. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w 

SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku 
niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

18. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:, 
wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 
MB. 

19. Termin składania ofert upływa dnia 8.06.2021 r. o godz. 10:00 
 
XIV. Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.06.2021 r. o godzinie 10:15 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na Portalu 

Nabywcy dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings   

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings


 

 
 

 
3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach 
 

XV. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 
299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 



 

 
 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania                   
o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczenia w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 
ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) Naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) Wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami ścigania, lub Zamawiającym; 

3) Podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) Zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 
b) Zreorganizował personel, 
c) Wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) Utworzył struktury audyty wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) Wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań                           

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3 nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy wykonawcę. 

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. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcy niebędącym 
podmiotem udostępniającym zasoby, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec  takiego 
podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy 
 
 



 

 
 

XVI. Sposób obliczenia ceny 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SWZ, powinien w cenie brutto 

uwzględnić ewentualne oferowane upusty, koszty ubezpieczenia, podatku VAT, koszty zwrotu i 
utylizacji odpadów opakowaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku o 
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.) 
oraz wszystkie inne nie wymienione, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego/formularza asortymentowo - 

cenowego i określenia w nim ceny netto, wartości podatku VAT oraz ceny brutto. 
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć.  

5. W takiej ofercie, Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 
 

XVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 
 
Kryterium A – kryterium cenowe 
 
Kryterium cenowe (A) o wadze 70 pkt za realizację podstawowego zakresu zamówienia. 
Dla kryterium „A” wartość wyliczona zostanie zgodnie z wzorem: 

 

 
gdzie:  

• 70, stanowi wagę kryterium A 

• , stanowi wysokość kwoty A.1 oferty o najniższej kwocie 

A.1 

•  , stanowi zaoferowaną kwotę A.1 ocenianej 

oferty. 
 

Kryterium B – kryterium cenowe 
 
Kryterium cenowe (B) o wadze 15 pkt za realizację opcji w ramach niniejszego postępowania. 
Poniższa tabela zawiera zestawienie wag dla subkryteriów kryterium B.subkryteriów kryterium B. 

Kryterium Zakres Waga 

B.1 Opcja nr 1 1 

B.2 Opcja nr 2 2 

B.3 Opcja nr 3 3 



 

 
 

B.4 Opcja nr 4 4 

B.5 Opcja nr 5 5 

Suma 

 
Kryterium B.X 
Kryterium cenowe (B.X) o wadze pochodzącej z tabeli powyżej, za realizację zakresu wskazanego w 
tabeli powyżej 
Dla kryterium „B.X” wartość wyliczona zostanie zgodnie z wzorem: 

 
gdzie:  

• waga, stanowi wagę kryterium B.X z tabeli powyżej 

• , stanowi wysokość kwoty B.X.1 oferty o najniższej 

kwocie B.X.1 

•  , stanowi zaoferowaną kwotę B.X.1 

ocenianej oferty 
 
Ostateczna ilość punktów przyznana w ramach kryterium B zostanie obliczona według 
przedstawionego poniżej wzoru: 
 

 
 
Kryterium C - kryterium Doświadczenie zespołu wdrożeniowego 
 
Kryterium (C) o wadze 15 pkt to kryterium doświadczenia zespołu wdrożeniowego. Doświadczenie 
zespołu wdrożeniowego musi spełniać co najmniej minimalne wymaganie Zamawiającego opisane w 
Warunkach udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Minimalny skład 
zespołu i waga roli poszczególnych osób znajdują się w tabeli poniżej. 
 
 

Lp Waga roli Rola 

1. 1 Kierownik Kontraktu 

2. 1 
Kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

3. 1 
Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

4. 1 
Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

5. 1 

Zespół instalatorów budowlanych składający się z minimum 3 osób, posiadający 
doświadczenie w budowaniu przyłączy elektroenergetycznych (kryterium 
doświadczenia zawodowego dotyczy każdego pracownika  z osobna, dla 
obliczenia wartości przyjmuje się liczbę miesięcy doświadczenia dla pracownika o 
najmniejszym stażu pracy) 

6. 1 
Zespół instalatorów budowlanych składający się z minimum 3 osób, posiadający 
doświadczenie w budowaniu przyłączy elektroenergetycznych (kryterium 
doświadczenia zawodowego dotyczy każdego pracownika  z osobna, dla 



 

 
 

obliczenia wartości przyjmuje się liczbę miesięcy doświadczenia dla pracownika o 
najmniejszym stażu pracy) 

7. 1 

Zespół instalatorów budowlanych składający się z minimum 3 osób, posiadający 
doświadczenie w budowaniu przyłączy elektroenergetycznych (kryterium 
doświadczenia zawodowego dotyczy każdego pracownika  z osobna, dla 
obliczenia wartości przyjmuje się liczbę miesięcy doświadczenia dla pracownika o 
najmniejszym stażu pracy) 

 
Każda zadeklarowana osoba (lub zespół) zostanie poddana/y ocenie pod kątem posiadanego  
doświadczenia na danym stanowisku. 
Poszczególne warianty odpowiedzi i przyznawanych za nie punkty opisują poniższe tabele 

Ilość 

punktów   

liczba miesięcy doświadczenia na danym stanowisku/w 
danym obszarze 

0 0 -12 miesięcy 

1 13 - 36 miesięcy  

4 37- 60 miesięcy 

6 61- 120 miesięcy 

10 więcej niż 120 miesięcy 

 
 

Zastosowana formuła matematyczna: 

 

 
gdzie:  

•  , stanowi wagę roli danego pracownika 

•  , doświadczenie na danym stanowisku 

 
gdzie:  

• 15 stanowi wagę kryterium C 

• , stanowi najwyższą przyznaną liczbę punktów stanowiącą sumę 

za wszystkich ocenianych pracowników z wszystkich kategorii 

• , stanowi przyznaną, w ramach ocenianej oferty, sumę liczby 

punktów za wszystkich ocenianych pracowników w wszystkich możliwych kategoriach 

 

Uwaga: 

W celu uzyskania punktów w powyższym kryterium Wykonawca zobowiązany jest wykazać te 
same osoby, które skieruje do realizacji zamówienia i wykaże je w wykazie osób na spełnienie 
warunku udziału w postepowaniu. 

 
Dla oceny przedmiotowego kryterium Wykonawca zobowiązany jest załączyć wraz z ofertą Wykaz 
osób skierowanych do realizacji zamówienia do oceny w kryterium stanowiący Załącznik nr 7 do 
SWZ. 

 



 

 
 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
Wykonawcy przyznane zostaje następująca liczba punktów 

  
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.  
 
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - w 
przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – do 
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  
 
 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 
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) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  

2) 10 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.. 

 
XX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp 
Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp 
 
XXI. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w 

zakresie:   

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;  
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów;  
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 



 

 
 

 
3) zdolności technicznej i zawodowej  
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

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

b) Skieruje do pełnienia niżej wymienionych funkcji przy realizacji zamówienia, następujące 

osoby spełniające wymagania: 

i. Kierownik kontraktu – osoba posiadająca doświadczenie we wdrażaniu i kierowaniu 

Projektami w obszarze robót budowlanych. Osoba musi posiadać jeden z 

poniższych ważnych certyfikatów: PMP (Project Management Professional) 

wydawany przez Project Management Institute (PMI) lub certyfikat co najmniej 

Poziom C w systemie IPMA 4-L-C (International Project Management Association) 

lub certyfikat PRINCE2 Practitioner lub równoważne wskazanym1.  

ii. Kierownik robót budowlanych – osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń2. 

Kierownik robót budowlanych musi posiadać doświadczenie nabyte przy projektach 

wybudowania instalacji przyłączy elektroenergetycznych w charakterze kierownika 

robót budowlanych w swojej branży. 

iii. Projektant I – osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

 
1 Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu wskazanego certyfikatu, 
co jest rozumiane jako: 
a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli (wiedzy), której dotyczy certyfikat, 
b) analogiczny stopień poziomu kompetencji, 
c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu, 
d) potwierdzenie certyfikatu egzaminem, jeśli uzyskanie certyfikatu wymaga złożenia egzaminu. 
Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy. 

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

 



 

 
 

elektroenergetycznych bez ograniczeń2. Projektant musi posiadać doświadczenie 

nabyte przy projektowaniu przyłączy elektroenergetycznych  

iv. Projektant II - osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń2. Projektant musi posiadać doświadczenie 

nabyte przy projektowaniu przyłączy elektroenergetycznych  

v. Zespół instalatorów I – zespół minimum 3 osób, posiadających doświadczenie w 

budowaniu przyłączy elektroenergetycznych. 

vi. Zespół instalatorów II – zespół minimum 3 osób, posiadających doświadczenie w 

budowaniu przyłączy elektroenergetycznych. 

vii. Zespół instalatorów III – zespół minimum 3 osób, posiadających oświadczenie w 

budowaniu przyłączy elektroenergetycznych. 

4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 10.000.000,00 zł. 

b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową 
lub środki finansowe w wysokości co najmniej 4.000.000,00 zł. 

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

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane 

wykonają poszczególni Wykonawcy- wzór oświadczenia stanowi zał. nr 11 do SWZ. 

 
 
XXII. Informację o podmiotowych środkach dowodowych. 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania: 
1) wykaz robót budowlanych – według wzoru załącznika nr 5 do SWZ -  wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, 

2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – według wzoru załącznika nr 12 do 
SWZ – w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 



 

 
 

3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

4) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

5) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez zamawiającego – według wzoru nr 13 do SWZ. 

2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wspólnie z 
innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których 
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające 
dostęp do tych środków. 

4. 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 podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

5. 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, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi załącznik 6 do SWZ. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

7. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 
118 ustawy Pzp, wykonawca na wezwanie składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie 
braku podstaw wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy (tj. oświadczenie 
wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 
niebędącymi podmiotami udostępniającym zasoby, składa na wezwanie podmiotowe środki 
dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy (tj.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w odniesieniu do każdego z tych 
podwykonawców. 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,  
o którym mowa w ust. 1 pkt 5) składa na wezwanie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie.  

10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów. chyba, że za nieudostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 



 

 
 

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw 
podwykonawców o ile są już znani. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

13. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:  
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. Oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale XV SWZ oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu zakresie wskazanym w rozdziale XXI SWZ - wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 
wymagane podmiotowe środki dowodowe. 

14. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 
niebędącymi podmiotami udostępniającym zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie które zostały przewidziane względem 
wykonawcy, składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące tych podwykonawców - wg załącznika 
nr 3 do SWZ 

15. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w ust. 13 pkt 1) składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 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. 

16. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w  ust. 13 pkt 1),  także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego podmiotu, które zostały przewidziane względem wykonawcy oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg 
załącznika nr 3 do SWZ. 

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

 
XXIII Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, podział 
zamówienia na części stanowi uprawnienie Zamawiającego, nie zaś obowiązek. Podział tego 
zamówienia jest niecelowy oraz spowodowałby nadmierne  utrudnienia organizacyjne oraz koszty przy 
realizacji zamówienia.  
 
XXIV Liczbę części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną 
liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz 
kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną 
udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna 
liczbie części 
Zamówienie nie zostało podzielone na części. 
 



 

 
 

XXVI. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania 
ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 
Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

XXVII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w 

prawidłowej wysokości: 80.000,00 zł. 

2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych 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 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 

3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

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. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3, 

Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej. 

6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz 

Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 7 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, a w przypadku wadium wniesionego w 

formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio 

do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 

1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana 

8. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp. 

 

XXVIII. Informacje 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 5 % 

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: pieniądzu; poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 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. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na 

rachunek: PKO BP nr 80 1020 1811 0000 0002 0321 9920. 

6. 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. 

 
XXIX. 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 Zaprojektowanie i 

wykonanie instalacji zasilających i punktów końcowych tych instalacji na obiektach kolejowych w 

trybie podstawowym; 

3. dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 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. 

 
XXX. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmiany w umowie 

zawartej z Wykonawcą wymienione zostały we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
SWZ. 

2. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców  
i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą 
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp. 

 
Załączniki: 
1. Formularz oferty 
2. Wzór umowy 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
4. Program funkcjonalno-użytkowy  
5. Wykaz robót budowlanych 
6. Zobowiązanie podmiotów trzecich 
7. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia  do oceny wz kryterium 
8. Oznakowanie dokumentów 
9. Specyfikacja oznakowania 
10. Wzór nalepki samoprzylepnej 

11. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

12. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 
13. Oświadczenie o aktualności informacji 
 


