
Ogłoszenie nr 759131-N-2020 z dnia 01.12.2020 r. 
 

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego: „Świadczenie eksperckiej usługi 

informatycznej” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej 

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu 

Projekt „RegiaMobil – usprawnianie usług transportu publicznego na obszarach 

wiejskich”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 



Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, krajowy numer 

identyfikacyjny 63125781600000, ul. al. Niepodległości  34 , 61-714  Poznań, 

woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 626 70 80, , e-

mail kancelaria@umww.pl, marcin.kozubowicz@umww.pl, faks 61 626 70 81. 

Adres strony internetowej (URL): ww.umww.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak 

www.umww.pl, zakładka: zamówienia publiczne 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak 

www.umww.pl, zakładka: zamówienia publiczne 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie 

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

 



 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

W formie pisemnej - oryginał podpisu. 

Adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt 

Kancelaryjny (główny hol, parter) al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (sposób 

złożenia oferty został opisany szczegółowo w SIWZ) 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie 

eksperckiej usługi informatycznej” 

Numer referencyjny: DT-I.272.1.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny 

Nie 



 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie eksperckiej usługi informatycznej. Zamówieniem 

objęty jest wybór eksperta (zespołu eksperckiego) z dziedziny informatyki, który: - 

określi strategię rozwoju systemów informatycznych Departamentu Transportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz u podmiotów 

współpracujących z DT, - będzie stanowił wsparcie merytoryczne dla 

Zamawiającego podczas przygotowania i prowadzenia postępowania w sprawie 

wyboru wykonawcy systemów informatycznych, - będzie merytorycznie 

nadzorował realizację systemów przez wykonawcę. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu 

zamówienia obejmuje w szczególności: 1) konsultacje i uzgodnienia z 

Zamawiającym, reprezentowanym przez Departament Transportu, Operatorami 

oraz Organizatorami Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa 



Wielkopolskiego w zakresie: a) ustalenia wykorzystywanego przez nich 

oprogramowania, b) opracowania strategii rozwoju systemów informatycznych 

Zamawiającego. 2) wykonanie Koncepcji, zawierającej w szczególności opis 

istniejącego u Zamawiającego oprogramowania oraz strategię rozwoju systemów 

informatycznych Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Załączniku nr 4 do SIWZ, 3) reprezentację Zamawiającego na Konferencji w 

Budapeszcie, która odbędzie się w I połowie 2021 r. 4) reprezentację 

Zamawiającego podczas zdalnych konsultacji z partnerami Programu, 5) 

wykonanie Szczegółowego Opisu Produktu zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Załączniku nr 4 do SIWZ - SOPZ, 6) świadczenie usług doradczych podczas 

przygotowania i prowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy IT, 7) 

świadczenie usług nadzoru nad wdrożeniem oprogramowania przez wyłonionego 

Wykonawcę IT, 8) dokonanie odbioru oprogramowania wdrożonego przez 

wyłonionego Wykonawcę IT. 3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu 

zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ (SOPZ) oraz załączniku nr 

3 do SIWZ (Istotne postanowieniach umowy). 

 

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5 

Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 

72200000-7 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 



 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.03.2022 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   30.03.2022 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1. W zakresie doświadczenia Wykonawcy: Wykonawca 

musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 



należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym 

również wykonuje należycie co najmniej: 1 (jedno) zamówienie polegające na 

opracowaniu budowanego oraz wdrażanego oprogramowania przetwarzającego 

dane dotyczące rozkładów jazdy publicznego transportu kolejowego i 

autobusowego o wartości min. 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) oraz 2 (dwa) zamówienia polegające na opracowaniu analizy 

przedwdrożeniowej oprogramowania w ramach zamówienia realizowanego dla 

sektora publicznego, z których przynajmniej jedna analiza przedwdrożeniowa 

dotyczyła oprogramowania przetwarzającego dane dotyczące transportu 

kolejowego i autobusowego o wartości 70 000 zł brutto każde (słownie: 

siedemdziesiąt tysięcy złotych). UWAGA 1: Wykonawca w wykazie usług 

zobowiązany jest podać tylko te usługi, które potwierdzają spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał usługi 

podając informację o zamawiającym oraz datę i nazwę zrealizowanego zamówienia 

wraz z jego wartością brutto, na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków. 

UWAGA 2: W przypadku wykazania usług realizowanych w oparciu o umowę 

niezakończoną przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 

Zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu 

została faktycznie zrealizowana – Wykonawca ma obowiązek podać taką wartość 

w treści Wykazu usług. UWAGA 3: W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie warunek musi spełnić co najmniej jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie w całości. 

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania określonego powyżej warunku 

udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia 

go w całości ten podmiot. UWAGA 4: Do każdej wskazanej w wykazie usługi 

należy załączyć dowód opisany w § 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) oraz zgodnie z wymogiem Rozdz. VI 

SIWZ. 2. W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 



zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zespołem ekspertów 

składającym się łącznie z 3 osób, które posiadają doświadczenie w zakresie 

określonym poniżej, w tym co najmniej: a) Kierownik projektu (co najmniej 1 

osoba), która spełnia łącznie następujące warunki: - posiada wyższe wykształcenie 

techniczne, informatyczne lub z zakresu nauk ścisłych, lub wyższe bez 

wymaganego profilu uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie TIK 

(technologie informacyjno-komunikacyjne), - biegle posługuje się językiem 

angielskim (w mowie i w piśmie), Zamawiający wymaga biegłej znajomości języka 

angielskiego w zakresie określonym w Istotnych postanowieniach umowy 

(Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(Załącznik nr 4 do SIWZ). - posiada certyfikat zarządzania projektami wydany 

przez licencjonowane centrum egzaminacyjne (Prince 2 Foundation lub Agile 

Project Management lub równoważny). Zamawiający przez równoważny rozumie: 

certyfikat wydany przez licencjonowane centrum egzaminacyjne potwierdzający 

przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami, - w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert brał udział przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) 

projektów informatycznych, w ramach których wykonywał zadania związane z 

zarządzaniem projektami informatycznymi, z których każdy obejmował budowę i 

wdrożenie systemu teleinformatycznego przetwarzającego dane dotyczące 

transportu kolejowego i autobusowego o wartości minimum 50 000,00 zł brutto. b) 

Programista (co najmniej 1 osoba), która spełnia łącznie następujące warunki: - 

posiada wyższe wykształcenie techniczne, informatyczne lub z zakresu nauk 

ścisłych, lub wyższe bez wymaganego profilu uzupełnione studiami 

podyplomowymi w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), - w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział przy 

realizacji co najmniej 2 (dwóch) projektów informatycznych, w ramach których 

wykonywał zadania programistyczne związane z przetwarzaniem danych 

transportowych (rozkłady jazdy), z których każdy obejmował budowę i wdrożenie 

systemu teleinformatycznego o wartości minimum 50 000,00 zł brutto, c) Architekt 

baz danych (co najmniej 1 osoba), która spełnia łącznie następujące warunki: - 

posiada wyższe wykształcenie techniczne, informatyczne lub z zakresu nauk 



ścisłych, lub wyższe bez wymaganego profilu uzupełnione studiami 

podyplomowymi w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), - w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział przy 

realizacji co najmniej 2 (dwóch) projektów informatycznych, w ramach których 

wykonywał zadania programistyczne związane z przetwarzaniem danych 

transportowych (rozkłady jazdy), z których każdy obejmował budowę i wdrożenie 

systemu teleinformatycznego o wartości minimum 50 000,00 zł brutto. 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról, tzn. nie dopuszcza, aby jedna osoba była 

wykazywana więcej niż w jednej roli lub pełniła więcej niż jedną rolę. Na 

potwierdzenie spełniania opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał 

dokumentów określonych w Roz. VI ust. 1 pkt. b), c) SIWZ. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 



WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) (składany na wezwanie Zamawiającego 

– będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). Jeżeli 

Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona), powołuje się na zasoby 

innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia winien przedstawić na wezwanie Zamawiającego ww. dokument 

(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot, 

którego dokument dotyczy). 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 



okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na 

rzecz których usługi zostały wykonane a także krótkiego opisu wykonanych 

systemów i zakres wykonywanej pracy, oraz załączeniem dowodów określających 

czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z 

Załącznikiem nr 5 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie 

obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). b) Wykaz 

osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ (składany na 

wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona). 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy 

zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy): a) w 

przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia – upoważniające do reprezentowania Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) w przypadku 

dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez 

osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy 

lub innego podmiotu – upoważniające do działania odpowiednio w imieniu 

Wykonawcy lub innego podmiotu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej notarialnie. UWAGA: Wykonawcy, którzy dokonali zmian w 



zakresie organów zarządzających lub prokurentów, które nie są uwidocznione w 

dokumencie rejestrowym, w miejsce pełnomocnictwa, winni złożyć dokumenty 

potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. 

uchwała w sprawie powołania określonej osoby) lub jako prokurenta – w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem dokumentów następuje przez opatrzenie kopii dokumentu 

lub oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

3) pisemne wyjaśnienie, w którym Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – w przypadku pojawienia się w ofercie 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyjaśnienie należy złożyć w 

oryginale. 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 5) Wykaz osób / osoby 

wskazanych/wskazanej na potrzeby przyznania punktów w kryterium oceny ofert 

„Dodatkowe doświadczenie Kierownika projektu” stanowiącego Załącznik nr 7 do 

SIWZ. Jeżeli oferta nie będzie zawierała ww. wykazu lub informacje będą 

niepełne, nie będzie podlegała odrzuceniu. W takim przypadku oferta odpowiednio 

otrzyma 0 pkt lub ocena punktowa zostanie stosownie obniżona w ramach 

kryterium, które będzie oceniane na podstawie powyższych informacji, 6) 

Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach 

określonych w art. 22a niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 

jeśli dotyczy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których 

mowa w Rozdz. V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w 

zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B 

do SIWZ). 7) W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia Wykonawcy z 

postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca 

składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według 

wzoru - załącznik nr 2C do SIWZ). 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak 

Informacja na temat wadium 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące 

złotych), wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

Nie 



 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów: 

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 

Nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 



Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Dodatkowe doświadczenie Kierownika projektu 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 



konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 



Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

zawartym w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy. 2. Zakazuje się zmian 

postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpi co najmniej jedna z okoliczności: 

1) zmiana terminów wykonania Przedmiotu umowy (rozumiana jako wykonanie 

umowy w innych terminach niż zostało to przewidziane postanowieniami umowy 

lub przedłużenie terminów wykonania umowy) może być dokonana w 

szczególności w sytuacji: a) działania siły wyższej rozumianej w szczególności 

jako wystąpienie: - klęsk żywiołowych utrudniających lub uniemożliwiających 

wykonanie Przedmiotu umowy lub - warunków atmosferycznych 



uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy lub - zdarzeń jak: strajki, 

rozruchy, akty wandalizmu, kradzieże, napady rabunkowe – których zaistnienie 

powinno zostać udokumentowane np. protokołem policyjnym z kraju w którym 

nastąpiło zdarzenie; - Za działanie siły wyższej w rozumieniu niniejszego punktu 

uznaje się także okoliczności (skutki) powodowane wystąpieniem COVID-19, 

których to okoliczności (skutków) pomimo zachowania należytej staranności i 

podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie można było przewidzieć 

oraz im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. b) wstrzymania 

wykonania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego – z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy, c) w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w 

momencie wszczęcia postepowania i których nie można było przewidzieć w 

momencie wszczęcia postepowania lub wynikających z przedłużenia 

rozstrzygnięcia postepowania poprzedzającego zawarcie Umowy lub zmiany 

postanowień Projektu; 2) zmiana wysokości wynagrodzenia dopuszczalna jest w 

sytuacji: a) zmiany przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość 

podatku VAT, jeśli nastąpiła po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert 

– Wykonawca doliczy do wynagrodzenia podatek VAT, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dniu wystawienia stosownych dokumentów finansowych. 

Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to 

wynagrodzenia za wykonanie tej części Przedmiot umowy, której w dniu zmiany 

stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) zmiany 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 – Strony ustalą wysokość wzrostu wynagrodzenia za wykonanie tej części 

Przedmiotu umowy, której w dniu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej jeszcze nie 

wykonano. Zmiana wysokości wynagrodzenie będzie mogła zostać dokonana pod 

warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż zmiana wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub zmiana wysokości minimalnej stawki godzinowej ma 

wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia oraz przedłoży wyliczenia 

określające wzrost kosztów. c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 



społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Strony ustalą wysokość wzrostu 

wynagrodzenia za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której w dniu zmiany 

zasad lub wysokości stawki jeszcze nie wykonano. Zmiana wysokości 

wynagrodzenie będzie mogła zostać dokonana pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże, iż zmiana zasad lub wysokości stawki ma wpływ na koszty wykonania 

niniejszego zamówienia oraz przedłoży wyliczenia określające wzrost kosztów. d) 

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę – Strony ustalą wysokość wzrostu 

wynagrodzenia za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której w dniu zmiany 

zasad lub wysokości wpłąt jeszcze nie wykonano. Zmiana wysokości 

wynagrodzenie będzie mogła zostać dokonana pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże, iż zmiana zasad lub wysokości wpłat ma wpływ na koszty wykonania 

niniejszego zamówienia oraz przedłoży wyliczenia określające wzrost kosztów. 3) 

zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy 

spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50 % 

wartości wynagrodzenia wskazanej (pierwotnie) w § 7 ust. 1 umowy; c) zmiana 

postanowień nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy. 4) Wykonawcę, z 

którym została zawarta umowa, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu (opisane w SIWZ), nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy; b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 

względem jego podwykonawców. 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są 

istotne. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) 

zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu; b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej 



jedna z następujących okoliczności: - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby 

były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu 

wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej 

treści, - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy 

w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, - zmiana znacznie rozszerza lub 

zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, - polega na 

zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 4 niniejszego ustępu 

umowy. 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest 

mniejsza od 10% wartości wynagrodzenia wskazanej (pierwotnie) w § 7 ust. 1 

umowy. 7) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian obowiązujących przepisów prawnych dokonanych w 

trakcie realizacji umowy. 8) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa 

w art. 357¹ Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie 

uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 

9) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy – jeżeli Wykonawca polegał na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podwykonawcy (podmiotu trzeciego) 

wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wówczas zmiana tego 

podwykonawcy lub rezygnacja z tego podwykonawcy jest dopuszczalna pod 

warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia spełnia warunki opisane 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W tym 

celu Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu wykazu wykonanych przez proponowanego podwykonawcę lub 

przez Wykonawcę usług (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem złożenia 

wniosku o zmianę) oraz dowodów, czy usługi wymienione w wykazie zostały 

wykonane należycie. Jeżeli Zamawiający w terminie 5-ciu (pięciu) Dni roboczych 

od dnia otrzymania kompletnych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zmianę 



podwykonawcy lub rezygnację z podwykonawcy. 10) zmiany Ekspertów przez 

Wykonawcę, które mogą zostać dokonane na zasadach określonych w § 4 umowy. 

3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy: 1) zmiana koordynatorów wskazanych 

w § 10 umowy, 2) zmiana danych adresowych stron umowy zawartych w 

preambule. 4. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 umowy nie 

wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia drugiej Strony. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Data: 09.12.2020, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 



IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w 

Rozdziale XVIII SIWZ (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 

ze zm.). 2. Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 

art. 97 ust. 1a ustawy Pzp. 2.1. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający 

informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a 

ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w ogłoszeniu o 

zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w inny sposób 

dostępny dla osoby, której dane dotyczą. 2.2. Opierając się na zapisach art. 8a ust. 

2 ustawy Pzp w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 

ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

2.3. Na mocy art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 2.4. Na podstawie art. 97 ust. 1a ustawy Pzp w 

przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 2.5. Zgodnie z art. 97 ust. 

1b ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 3. Wykonawca 

przed zawarciem umowy zobowiązany jest: 1) wnieść zabezpieczenie należytego 



wykonania umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdziale XVI SIWZ, 2) w 

przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza 

dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, przedłożyć Zamawiającemu, w 

celu potwierdzenia odpowiedniego umocowania do złożenia oferty uchwały 

wspólników lub umowy spółki – jeżeli umowa spółki stanowi inaczej tzn. wyłącza 

wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), 3) 

przedłożyć na cały okres wykonywania umowy (przedmiotu zamówienia) umowę 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia OC musi 

wynosić co najmniej 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) za jedno i wszystkie 

zdarzenia objęte umową OC i aby utrzymywał ją przez cały czas trwania umowy. 

Polisę wraz z dowodem opłacenia wymagalnych na dzień jej złożenia składek 

należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. Jeżeli Wykonawca posiada dotychczas zawartą polisę OC 

odpowiadającą wskazanym powyżej wymogom, nie ma konieczności zawierania 

dedykowanej polisy. Przed upływem terminu ważności polisy OC wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu polisy na kolejny okres wraz z 

dowodem opłacenia wymagalnych składek, 4) przedłożyć potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopię certyfikatu zarządzania projektami wydanego przez 

licencjonowane centrum egzaminacyjne dla Kierownika projektu, 5) w przypadku 

wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w 

formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę); 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

 
 
 


