
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

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

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

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

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220639884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Równa 19/21

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-067

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

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

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

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Tworzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

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

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae90caa6-8d65-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00062490

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące 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. 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,
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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 Głównego
Urzędu Miar.hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar
5.Oferta powinna być: sporządzona na podstawie załączników do 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.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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
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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.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/PN/01/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
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przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki 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).
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,
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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.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
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.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium Doświadczenie zespołu wdrożeniowego

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium B – kryterium cenowe za realizację opcji w ramach niniejszego
postępowania.

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków 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 wskazanym* . 
ii. Kierownik robót budowlanych – osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń** . Kierownik robót
budowlanych musi posiadać doświadczenie nabyte przy projektach wybudowania instalacji
przyłączy elektroenergetycznych w charakterze kierownika robót budowlanych w swojej branży.
iii. Projektant I – osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń**2. Projektant musi posiadać doświadczenie nabyte przy
projektowaniu przyłączy elektroenergetycznych 
iv. Projektant II - osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń**2. Projektant musi posiadać doświadczenie nabyte przy
projektowaniu przyłączy elektroenergetycznych 
v. Zespół instalatorów I – zespół minimum 3 osób, posiadających doświadczenie w budowaniu
przyłączy elektroenergetycznych.
vi. Zespół instalatorów II – zespół minimum 3 osób, posiadających doświadczenie w budowaniu
przyłączy elektroenergetycznych.
vii. Zespół instalatorów III – zespół minimum 3 osób, posiadających oświadczenie w budowaniu
przyłączy elektroenergetycznych.
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4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 10.000.000,00 zł.
b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową
lub środki finansowe w wysokości co najmniej 4.000.000,00 zł.

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

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

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

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 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
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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.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje 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:
1) 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;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
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leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana
8. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
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. 13 pkt 1) SWZ, składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. 
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.
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 usługi
wykonają poszczególni wykonawcy. tj. 
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.
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.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego wniosek, zaliczki w wysokości 10% kwoty
określonej w § 3 ust. 1 umowy pod warunkiem złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w
paragrafie 1 ust. 12 - nie wcześniej jednak niż po uzyskaniu przez Zamawiającego środków w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
2. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie zabezpieczenia spłaty zaliczki w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie ustanawiane jest w kwocie nie
niższej niż wypłacana wartość zaliczki. Dokument gwarancyjny wnoszony jest w formie oryginału
do Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby gwarancja taka miała charakter abstrakcyjny, to
jest zobowiązywała Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu
żądanej kwoty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające żądanie wypłaty.
Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających abstrakcyjność
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gwarancji. Gwarancja musi być ważna i egzekwowalna do czasu, kiedy zaliczka zostanie
rozliczona. Termin wygaśnięcia gwarancji nie może być wcześniejszy niż data wykonania
przedmiotu umowy plus dodatkowo 30 dni. Do gwarancji musi mieć zastosowanie prawo polskie,
a w sporach z gwarancji właściwy musi być Sąd powszechny siedziby Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia. Zamawiający zwróci
Wykonawcy oryginał gwarancji w terminie 30 dni od wygaśnięcia gwarancji. Jeżeli zaliczka nie
zostanie spłacona przed odstąpieniem od Umowy, to w razie odstąpienia od Umowy całe jej
saldo stanie się natychmiast wymagalne i płatne Zamawiającemu przez Wykonawcę.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach:
1) w zakresie terminu wykonania Umowy:
a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji
administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych
organów; nieprzewidywalnych (tj. niemożliwych do przewidzenia przez doświadczonego
Wykonawcę) i niekorzystnych warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych
uniemożliwiły wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy – odpowiednio o liczbę dni
wstrzymania realizacji Umowy wynikającej z tych okoliczności i w okresie umożliwiającym
prawidłowe wykonanie robót,
b. przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji
istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych 
w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej
z tych okoliczności,
c. gdy uzgodnienia przedmiotu Umowy z gestorami poszczególnych mediów przekraczają
terminy ustawowe i nie wynikają one z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - o liczbę
dni przekroczenia terminów ustawowych,
d. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach
prawa i nie wynikają one z okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia
terminów wynikających z przepisów prawa,
e. odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy
jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunków
fizycznych, to jest takich warunków podpowierzchniowych lub hydrologicznych, które są
niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę, zarówno o charakterze
naturalnym, jak i stworzonym przez człowieka, wliczając skażenie gruntów, znacząco odmienne
warunki geologiczne lub wystąpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,
f. odmowy wydania lub wydania negatywnych: decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii itp.
lub innych negatywnych dla realizacji Umowy rozstrzygnięć uprawnionych organów, które nie
wynikają z winy Wykonawcy. 
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę:
a. w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – stosownie do
zmiany tych stawek. 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.
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poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).

Szczegółowe zapisy dotyczące zmiany umowy zostały zawarte w paragrafie 18 umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert
dostępnej na Portalu Nabywcy dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/435019

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dla oceny kryterium ( Doświadczenie zespołu wdrożeniowego) Wykonawca zobowiązany jest
załączyć wraz z ofertą Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia do oceny w
kryterium,stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.
2.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.
3.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
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w ust. 2 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.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 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.
6.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
7.Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego
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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.
8.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.
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