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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 
Nazwa: PORT LOTNICZY BYDGOSZCZ S.A. 
Adres:  86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1 
Adres do korespodencji: 
Nazwa: PORT LOTNICZY BYDGOSZCZ S.A. 
Adres: 86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1 
Telefon: +48 52 365-46-20    Faks:+48 52-365-46-19 
NIP:  554-030-92-29 
Nr KRS: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr: 0000121056 
Adresy internetowe: http://www.plb.pl  
Znak postępowania: 2019/08/00016 w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy 
kierować się tym znakiem. 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Port 

Lotniczy Bydgoszcz S.A. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu Portu Lotniczego 
Bydgoszcz S.A. z dnia 1 marca 2010 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

2.   Miejsce publikacji ogłoszenia https://www.plb.pl 
 
III. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa abonenckiej kontenerowej stacji trafo wraz z agregatem 
prądotwórczym, abonenckim przyłączem kablowym SN 15 kV i zalicznikowymi liniami kablowymi 
nn. 0,4 kV. Ze względu na okoliczność, iż roboty będą wykonywane również w funkcjonującym 
obiekcie, Wykonawca musi zachować szczególną ostrożność tak, by nie powodować uciążliwości 
w jego działalności. W I i II etapie Wykonawca ma wycenić klimatyzatory, tak aby w każdym 
pomieszczeniach utrzymana była temperatura 20st0C. Roboty instalacyjne powodujące 
konieczność wyłączenia instalacji niezbędnych dla funkcjalności działalności obiektu muszą być 
każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na własny koszt w okresie gwarancji wszelkich 
niezbędnych przeglądów serwisowych dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urządzeń, a 
wymaganych odrębnymi zapisami kart gwarancyjnych tychże urządzeń. W okresie gwarancji 
wymagany jest przegląd okresowy min. 1 raz w roku. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającego wraz z dokumentacją powykonawczą szczegółowego 
harmonogramu przeglądów serwisowych koniecznych do wykonania w okresie gwarancji.  

3. Uwagi do monitoringu: system monitoringu jest na gwarancji. Modyfikacja istniejącego systemu 
monitoringu może wykonywać gwarant lub producent systemu- Schneider Electric. System 
monitoringu jest  objęty licencją firmy Schneider Electric i należy przestrzegać warunków 
licencyjnych. Należy zapewnić gwarancje na elementy układu podlegające modyfikacji przez 
wykonawcę realizującego rozbudowę. Monitoring ma obejmować: odczyt wartości z analizatorów 
parametrów sieci, wizualizacja stanów wyłączników głównych i odpływowych, wizualizacja stanów 
rozłączników bezpiecznikowych (układ kontroli wkładek bezpiecznikowych, stan otwarcia 
rozłącznika). System zrealizowany ma być zrealizowany za pomocą sterownika programowalnego 
z wyjściem Ethernet oraz Swith,a zbierającego dane z poszczególnych aparatów. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary, zwane dalej „dokumentacją”, 
stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiary stanowią materiał pomocniczy.  
Wycenę ofertową zadania należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przedmiary, 
SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego na ewentualne pytania do treści SIWZ stawiane przez 
Wykonawców w czasie trwania postępowania. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie każdy 
element, który jest zasygnalizowany chociaż w jednym z wymienionych dokumentów. Uwaga: 
Zamawiający wymaga, aby w ofercie  Wykonawca zamieścił kosztorys ofertowy wraz z 
zestawieniem materiałów, przygotowany w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową oraz 
przedmiary robót. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić w wersji  papierowej i załączyć do 
oferty. Zamawiający może natomiast zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie pozycji 
kosztorysowych mających wpływ na wysokość oferowanej ceny ryczałtowej. 
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Zamawiający, na etapie podpisania umowy, zastrzega sobie możliwości rezygnacji z realizacji 
etapu 3 przedmiotu zamówienia. 

5. Jeżeli w dokumentacji projektowej zawarte są dobrane przez projektanta materiały lub urządzenia 
określonych producentów lub o określonych znakach towarowych, Zamawiający traktuje to jako 
określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu technicznego i 
jakościowego.Zamawiający dopuszcza do zastosowania inne odpowiedniki rynkowe, równoważne 
ze wskazanymi, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów 
technicznych i jakościowych od wskazanych przez projektanta. 

6. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych do 
określonych w dokumentacji projektowej, zaoferowane materiały i urządzenia muszą gwarantować 
takie same (lub lepsze) parametry techniczne i jakościowe oraz muszą posiadać niezbędne atesty 
i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia równoważności 
proponowanych urządzeń i materiałów, poprzez załączenie do oferty dokumentów jednoznacznie 
potwierdzających taką równoważność. 

7. Zamawiający nie dopuszcza zamiany materiałów lub urządzeń na etapie wykonawstwa, np. w celu 
zmniejszenia przez Wykonawcę kosztów realizacji robót, z wyjątkiem zaistnienia następujących 
okoliczności: 
- zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, m.in. spowodowane w szczególności pojawieniem się nowych 
technologii pozwalających na uzyskanie lepszej jakości robót albo zaoszczędzenie czasu czy 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 
- konieczności zrealizowania jakiekolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy; 
- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
-  zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami. 

8. Każdorazowa zmiana materiałów lub urządzeń na równoważne do uwzględnionych w 
dokumentacji projektowej wymaga każdorazowo wyrażenia zgody na taką zmianę przez 
Zamawiającego i Projektanta.  

9. Wskazane w dokumentacji atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające 
jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń Wykonawca dostarczy po 
wykonaniu przedmiotu umowy. 

10. Podczas wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się 
do procedur wewnętrznych Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie przewiduje zamknięcia lotniska na czas prowadzenia robót. Wszystkie prace 
muszą być organizowane i prowadzone przy czynnym lotnisku i parkingu, z dopasowaniem 
organizacyjnym do ruchu lotniczego i parkingowego w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

12. Zakres umowy wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, który zostanie 
uregulowany w  umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 
 
 
 

IV.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie 

przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 9.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom. 
W przypadku braku wskazania części zamówienia, których wykonanie miałoby być powierzone 
Podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje całość zamówienia. 
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
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odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie 
wyrażenia zgody na wskazanego przez Wykonawcę Podwykonawcę. 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1.Wymagany termin wykonania zamówienia: dwunastu tygodni od daty podpisania umowy. 
2.Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac niezwłocznie (maksymalnie do 7 dni roboczych) 
po przekazaniu placu budowy. 
 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu; 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  
c) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów, 
       d) zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 
- Wykonawca wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy lub 
budowy lub remontu stacji transformatorowej, obejmujące budowę przyłączy kablowych, wykonane nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 
-  Wykonawca dysponuje co najmniej 3 osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, z których 2 
osoby posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne do pracy przy urządzeniach  energetycznych powyżej 
15 kV, a 1 osoba posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do pracy przy urządzeniach energetycznych 
poniżej 1 kV; 
- Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadająca doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  
(tj. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
zakresie kierowania robotami) w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych; jednocześnie osoba ta 
musi posiadać co najmniej 5-letnie (60miesięcy) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych na budowie: na stanowisku Kierownika Robót w specjalności elektrycznej; 
- Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadająca doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (tj. 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
kierowania robotami) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jednocześnie osoba ta musi posiadać 
co najmniej 5-letnie (60miesięcy) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na 
budowie: na stanowisku Kierownika Robót ; 
2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów.  
 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
1. Dokumenty składane w postępowaniu: 
1.1.Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 
1 do SIWZ.   
1.2. wykaz co najmniej 3 robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy lub budowy lub 
remontu stacji transformatorowej, obejmujących wymianę transformatorów oraz  budowy przyłączy 
kablowych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty, 
1.3. wykaz co najmniej 3 osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, z których 2 osoby 
posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne do pracy przy urządzeniach energetycznych powyżej 15 kV, a 
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1 osoba posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do pracy przy urządzeniach energetycznych poniżej 1 
kV, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną 
osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą doświadczenie, 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (tj. uprawnienia budowlane do  pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami) w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych; jednocześnie osoba ta musi posiadać co najmniej 5-letnie (60 miesięcy) doświadczenie 
w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie: na stanowisku Kierownika Robót w 
specjalności elektrycznej; Kierownik budowy jest zobowiązany do przebywania na terenie budowy w 
trakcie wykonywania robót budowlanych, jak również na każde wezwanie Zamawiającego; w 
przypadku wystąpieniu awarii lub innego poważnego zdarzenia na terenie budowy, kierownik robót 
winien być do dyspozycji Zamawiającego (lub w kontakcie z Zamawiającym); Wykonawca dysponuje 
lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadająca doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (tj. uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania 
robotami) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jednocześnie osoba ta musi posiadać co najmniej 
5-letnie (60miesięcy) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie: na 
stanowisku Kierownika Robót ; 
2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca 
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zobowiązanie innego podmiotu powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio 
umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz 
z zobowiązaniem podmiotu trzeciego. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
 
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.  
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email: i.przybylska@bzg.aero; w.brejna@bzg.aero 
2. Ofertę Wykonawca składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

 
IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

• Iza Przybylska,    tel. 052 365 46 35 -  Kierownik Działu i Inwestycji 

• Wojciech Brejna,  tel. 052 365 46 20 - Specjalista ds. Inwestycji i Zakupów 
 

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – do 1530. 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

mailto:i.przybylska@bzg.aero
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1. Ofertę należy złożyć na  formularza ofertowym– załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia. 
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się 

sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z 
załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności 
gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo 
stanowi załącznik do oferty. 

 
 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1.  Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2020 r. o godz. 16.00 
2. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres : i.przyblska@bzg.aero 
  
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 
2. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium 
oceny oferty: cena – 100%. 
 2. Maksymalną ilość punktów w otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie 
zostanie określona zgodnie ze wzorem:  
A – łączna ocena oferty w zakresie ceny  
 
      najniższa oferowana cena 

A=   ------------------------------------- x 100pkt*100% 

      cena badanej oferty 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w Specyfikacji oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i dodatkowych 
kryteriów. 
  
 
XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1.  Wykonawca wniósł do dnia podpisania Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto podanego w 

Umowie tj. w kwocie ……………………..   

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………. 

3. Koszty zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, w tym z tytułu kar umownych, wad oraz zastępczego wykonania.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zachowało moc wiążącą w okresie 

wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.   

6. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas 

określony w Umowie. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, 

podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których 

mowa w ust. 8. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
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prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy.  

8. Zabezpieczenie będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi.  

 
 
 
 
XV. WZÓR UMOWY 
 
1.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
XVI. PODWYKONAWCY 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom i podać firmy Podwykonawców.  
3.   Wymagania dotyczące umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
        których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub   
       sprzeciwu: 
1) forma pisemna; 
2) dokładne określenie zakresu robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy oraz terminu ich 

wykonania; 
3) zawarcie zapisów umożliwiających Zamawiającemu  przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji 

umowy przez Podwykonawcę; 
4) umowa nie może zawierać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub 

rachunku potwierdzającego wykonanie przez Podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych; 
5) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie 

całości robót, także tych wykonanych przez Podwykonawców; 
6) zawarcie warunku zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających z  umowy 

o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
7) umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 
8) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub uzależniających zwrot 
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy; 

9) wartość wynagrodzeń kolejnych umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w umowie o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 
 

XVII. Klauzula informacyjna RODO 
 
1. 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:  
1.1. administratorem danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest Port 
Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. I. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota, tel. 52 365 46 20 faks: 52 365 46 
20; 26 1.2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w PLB S.A tel. 52 365 46 20, e-mail: 
zarzad@bzg.aero dane osobowe Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetwarzane będą 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego na „ Budowa abonenckiej kontenerowej stacji trafo wraz z agregatem prądotwórczym, 
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abonenckim przyłączem kablowym SN 15 kV i zalicznikowymi liniami kablowymi nn. 0,4 kV” 
prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego; 
 1.3. odbiorcami danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu będą osoby lub 
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579i 
2018), dalej „ustawa Pzp” oraz firmy informatyczne wspomagające administratora, dostawcy usług 
prawnych i doradczych, firmy kurierskie i pocztowe;  
1.4. dane osobowe Wykonawców uczestniczących w postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z 
art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy;  
1.5. obowiązek podania przez Wykonawcę uczestniczącego w postępowaniu danych osobowych 
bezpośrednio tego Wykonawcy 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;  
1.6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu decyzje nie 
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Wykonawca 
uczestniczący w postępowaniu posiada:  
1.6.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących. W 
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 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;  
1.6.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;  
1.6.3. na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie 
przez Wykonawcę z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu; 
2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy dany uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;  
2.1. Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu nie przysługuje:  
2.1.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 2.1.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 2.1.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wykaz załączników: 
1) załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego;  
2) załącznik nr 2 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych robót budowlanych;  
3) załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego; 
4) załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy;  
5)   załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Wzór formularza ofertowego 

OFERTA 

I. Dane Wykonawcy: 

1. Pełna nazwa: 

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

2. Adres: 

........................................................................................................................................... 

telefon: ................................................................fax: ...................................................... 

adres poczty elektronicznej (e-mail): ............................................................................... 

II. Cena oferty: 
Składając ofertę dla Zamawiającego, którym jest Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., w prowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest: „Budowę abonenckiej 
kontenerowej stacji trafo wraz z agregatem prądotwórczym, abonenckim przyłączem kablowym 
SN 15 kV i zalicznikowymi liniami kablowymi nn. 0,4 kV”,zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, za cenę ryczałtową: 

stawka podatku VAT:………% 

Cenę ryczałtową za realizację zamówienia w wysokości brutto:………………………………….PLN 

słownie cena brutto……………………………………………………………………………. 

Netto:…………………………………PLN 

słownie cena netto……………………………………………………………………………. 

 

Udzielę gwarancji jakości  na okres: …….  lat (nie mniej niż 5 lat) 

Oświadczam, że: 

1. Akceptuję wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 12 tygodni od podpisania 
umowy. 

2. Akceptuję warunki płatności oraz inne postanowienia umowy określone we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ. 

3. Udzielę rękojmi za wady na okres 5 lat od dnia  podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 
4. Oferta zawiera TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA  
□  NIE 
□  TAK – na stronach od……do….. oferty zawarte są informacje zawierające tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegam, że 
nie mogą być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia załączam do oferty.  
(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji) 

5. Następujące części zamówienia……………………………………………….. zamierzam powierzyć 
do wykonania następującym podwykonawcom: .................................................. 

(w razie braku wskazania, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części 
zamówienia podwykonawcy) 

6. W cenie oferty zostały ujęte wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

7. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – 60 dni. Termin ten rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

8. Akceptujemy treść wzoru umowy oraz warunków w nim zawartych i w razie wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1]  
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[2]. 
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........................................................... 
(podpis Wykonawcy) 

.............................., dnia ………………………………. 
(miejscowość) 
 
 
Załączniki: 

1. .............................................. 
2. .............................................. 
3. ..............................................    itd. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Wzór wykazu wykonanych robót 

budowlanych 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ  WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
przedstawiam wykaz robót budowlanych, tj. co najmniej 3 robót budowlanych polegających na 
wykonaniu przebudowy lub budowy lub remontu stacji transformatorowej, obejmujących wymianę 
transformatorów, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  
 

 
Lp. 

Rodzaj roboty 
budowlanej 

Wartość 
brutto roboty 
budowlanej 

Data 
wykonania 

roboty 
budowlanej 

Miejsce 
wykonania 

roboty 
budowlanej 

Podmiot na rzecz 
którego roboty 

zostały wykonane 

1.     
 

2.     
 

3.     
 

 
Do wykazu załączam dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone.  

 
 
 

……………………………………………….. 
(podpis Wykonawcy) 

............................., dnia ………………………………. 
(miejscowość) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Wzór wykazu osób skierowanych  

do realizacji zamówienia  

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

W celu potwierdzenia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiam wykaz 
co najmniej 3 osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, z których 2 osoby posiadają 
zaświadczenia kwalifikacyjne do pracy przy urządzeniach energetycznych powyżej 15 kV, a 1 osoba 
posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do pracy przy urządzeniach energetycznych poniżej 1 kV; 
dodatkowo Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (tj. uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami) w 
zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych: jednocześnie osoba ta musi posiadać co najmniej 5-letnie 
(60 miesięcy) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie: na 
stanowisku Kierownika Robót w specjalności elektrycznej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadająca doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (tj. 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
kierowania robotami) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jednocześnie osoba ta musi posiadać 
co najmniej 5-letnie (60miesięcy) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na 
budowie: na stanowisku Kierownika Robót ; 
 
 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby 

skierowanej do realizacji 
zamówienia 

Informacja na temat 
kwalifikacji zawodowych 

Informacja o podstawie 
do dysponowania (np. 

umowa o pracę, umowa 
cywilnoprawna) 

1    

2    

3    

 
 
 
 

……………………………………………….. 
(podpis Wykonawcy) 

............................., dnia ………………………………. 
(miejscowość) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


