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Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr GW/ND/8 

1. Termin składania ofert 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie - do 13.07.2022 do godziny 23.59.59.  

2. Nazwa zamawiającego 
 

Greenway Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia  

e-mail: office@greenwaypolska.pl  
 

3. Miejsce i sposób składania ofert 
 

3.1. Podstawowe dane o ofercie należy zamieścić w ”Formularzu Oferty” stanowiącym Załącznik 

nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3.2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne lokalizacje wskazane w pkt. 12. W 

wypadku składania ofert częściowych Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy na 

jedną lub kilka lokalizacji wskazanych w pkt 12.  

3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, które na 

potrzeby wykonania zamówienia zawarły porozumienie/konsorcjum (dalej: konsorcjum). 

3.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian warunków umowy 

zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.5. Ofertę należy złożyć wyłącznie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wymieniony w pkt 

4. Dla zachowania ważności, składane oferty należy podpisać, opieczętować i wysłać w formacie 

PDF. 

3.6. Oferent składa Zamawiającemu tylko jedną ofertę. 

3.7. Oferent nie może wprowadzać zmian w złożonej przez siebie ofercie, ale może ją wycofać przed 

upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

3.8. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty na adres elektroniczny Zamawiającego 

wskazany w punkcie 4. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą 

rozpatrywane. 

3.9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3.10. Wątpliwości, które mogą powodować wezwanie Oferenta do przedłożenia Zamawiającemu 

wyjaśnień i wyliczeń dotyczyć mogą w szczególności: 

a) Zapewnienia terminowości wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę drogą elektroniczną 

konrad.pawlowski@greenwaypolska.pl z kopią do office@greenwaypolska.pl 

 

5. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie ogłoszenia 
 

Konrad Pawłowski 

6. Numery telefonów osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

+48 508 489 482 

  

mailto:office@greenwaypolska.pl
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8.  Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 

przyłączy elektroenergetycznych do stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z dostawą 

materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych. 

9. Kategoria ogłoszenia 

Roboty budowlane 

10. Nazwa kodu CPV 
 

Roboty budowlane 
 

11. Kod CPV 
 

45000000-7 
 

12. Miejsce realizacji zamówienia 
 

1) 41-800 Zabrze, ul. Szkubacza 1, dz. nr 2562/247, jedn. ewid.: 247801 obr. 0012 Zabrze. 

2) ul. Lubelska 40, 22-400 Zamość, dz. nr 199/14. 

3) Wiosenna 32, 70-807 Szczecin dz. nr: 2/10. 

4) 05-077 Warszawa, Trakt Brzeski 65, dz. nr 6/2, jedn. ewid.: 146515_8 obr. 0708 8-07-

08 

5) 26-200 Radom, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, dz. nr 3/76, 3/32  

jedn. ewid.: 146301_1 Radom obr. 0091 Śródmieście 2 

6) 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 39-47, dz. nr 11/3 jedn. ewid.: 046101_1 obr. 0165 

Bydgoszcz 

7) 50-159 Wrocław, plac Dominikański 3, dz. nr 1/4, 1/8, 1/10, 1/11, 1/13, 1/15, 2/2, 2/9, 

2/10, 2/11, 2/12 jedn. ewid.: 026401_1 obr. 0001 Stare Miasto 

8) 87-880 Pikutkowo 45, dz. nr 136/5 

9) ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław, dz. nr 5/8 

10) 82-300 Elbląg, ul. Teatralna 5, dz nr. 428/11 

11) 35-222 Rzeszów, Aleja Generała Leopolda Okulickiego 14 A, dz nr. 494/18 

12) ul. Sieradzka 7, 50-568 Wrocław, dz. nr 73/2 

13) 19-400 Olecko, Siejnik 1, dz. nr 301/37 jedn. ewid.: 281304_5 Olecko Obszar Wiejski 

obręb 0022 Rosochackie 

14) ul. Wąwozowa 1, 75-378 Koszalin, dz. nr 2/1 

15) 32-600 Oświęcim, ul. Powstańców Śląskich 13, dz. nr 2442/11 jedn. ewid.: 121301_1 

obr. 0004 Brzezinka 

16) 47-300 Rogów Opolski 1A, dz. nr 1145/4 

17) 66-435 Krzeszyce, Skwierzyńska 46, dz. nr 349/5, jedn. ewid.: 080701_2 obr. 0010 

Krzeszyce 

18) ul. Drogowa 12, 83-400 Kościerzyna, dz. nr 172/94, jedn. ewid.: 220601_1 Kościerzyna-

M, obr. 03 

19) 09-200 Studzieniec, Studzieniec 3e, dz. nr 210/4, jedn. ewid.: 142705_2. Sierpc, obręb  

0030 Studzieniec 

20) 47-143 Olszowa, ul. Irlandzka 4, dz. nr 354/1 

21) 64-320 Niepruszewo, ul. Brzozowa 24, dz. nr 297/6 

 

13. Termin związania ofertą 

13.1. Oferta będzie dla Oferenta wiążąca w okresie co najmniej 30 dni od wygaśnięcia terminu 

składania ofert.  
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13.2. Oferent może podać dłuższy okres związania ofertą.  
 

14. Cel zamówienia 
 

Budowa przyłączy elektroenergetycznych do stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

 

15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - istotne postanowienia umowy 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 

przyłączy elektroenergetycznych do stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla lokalizacji 

wymienionych w pkt. 12, których opracowania techniczne stanowią Załączniki 6-26.  

2) Na przedmiot zamówienia objętego umową na wykonanie robót budowlanych składać będą 

się: 

a. wykonanie robót budowlanych zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową i w 

pełnym jej zakresie oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym 

niż 14 od dnia przystąpienia do robót budowlanych z wyłączeniem: 

i. montażu i podłączenia elektrycznego ładowarki pojazdów elektrycznych 

(zakres Zamawiającego). 

ii. wykonania oznakowania poziomego miejsc postojowych (zakres 

Zamawiającego). 

b. zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac. 

c. dostarczenie wszelkich materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji Przedmiotu 

zamówienia wraz z ich transportem na miejsce realizacji robót, z wyłączeniem: 

i. dostawy fundamentu pod stację ładowania – fundament dostarcza 

Zamawiający na teren budowy lub do siedziby Wykonawcy po wcześniejszym 

uzgodnieniu. 

d. wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych i testów odbiorczych przez 

uprawnione osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, 

e. wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej oraz udział w odbiorach. 

3) Obowiązki wykonawcy: 

a. W celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany 

do: 

i. zrealizowania robót zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową i 

istotnymi postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym i 

Wykonawcą, przepisami powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, 

zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przeciwpożarowymi, 

ii. przystąpienia do robót budowlanych w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni w zawiadomieniu obejmującym 

potwierdzenie możliwości wejścia w teren na adres poczty elektronicznej 

Wykonawcy, 

iii. bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o napotkanych trudnościach 

i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Umowy w ustalonym terminie lub 

zakresie, nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty 

powzięcia stosownej wiadomości przez Wykonawcę; w przypadku 

przekroczenia w/w terminu, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 

karą umowną (kary umowne opisano w punkcie 8), ponadto w takim wypadku 

Wykonawca niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie 

wszelkich trudności i zagrożeń, w szczególności doprowadzi własnym 

staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń i zawarcia stosownych 

umów na koszt Zamawiającego, przy czym powyższe koszty zostaną pokryte 
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przez Zamawiającego wyłącznie w wysokości kosztów rzeczywiście 

poniesionych przez Wykonawcę i tylko wówczas, gdy zostaną one uprzednio 

uzgodnione lub  zaakceptowane przez Zamawiającego;  

iv. niezwłocznie, tego samego dnia roboczego, poinformowania Zamawiającego 

o fakcie otrzymania przez Wykonawcę decyzji lub uzgodnień, które 

uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu Umowy lub nakładają na 

Zamawiającego obowiązki, 

v. wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 

vi. zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych na 

terenie budowy, 

b. W celu wykonania robót objętych Umową Wykonawca w zakresie realizacji prac 

budowlanych zobowiązany będzie w szczególności do: 

i. zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich 

powstałych w trakcie procesu budowlanego odpadów, 

ii. usuwania na własny koszt i własnym staraniem skutków wszelkich zdarzeń 

negatywnie oddziałujących na środowisko lub mogących negatywnie 

oddziaływać na nie w przyszłości, które wynikły z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

iii. organizowania pracy w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu, 

iv. przeprowadzenia wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu 

budowy i obszaru oddziaływania budowy, w szczególności działek 

sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do 

zabezpieczenia i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, 

oświetlenia, 

v. likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były 

prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo 

co najmniej właściwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego 

ukształtowania oraz standardów jakości ziemi), również nawierzchni 

utwardzonych, 

vi. wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone w trakcie realizacji robót 

urządzenia, tereny i plony,  

vii. wykonania pomiarów, badań i prób technicznych wybudowanych urządzeń 

elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, 

sztuką oraz wymaganiami operatorów systemu dystrybucyjnego., 

viii. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na 

podstawie prowadzonej ewidencji wszelkich zmian w opracowaniu 

projektowym, 

ix. używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Na środkach transportowo-

sprzętowych przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez 

producenta, 

x. wykonywania robót objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z zaleceniami i 

wskazaniami przedstawiciela Zamawiającego. 

c. Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom 

upoważnionym przez Zamawiającego w każdym czasie: 

i. dostęp do wszystkich miejsc budowy oraz do materiałów i dokumentów 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 

ii. sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z opracowaniem 

projektowym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
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iii. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystanych wyrobów 

budowlanych. 

d. Wykonawca zobowiązany jest do zaakceptowania kontroli i audytów związanych z 

dostarczonymi pracami i usługami, wykonywanymi przez osoby do tego upoważnione 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisję 

Europejską lub jej Agencje Wykonawcze i udzielenia im wszelkiej niezbędnej pomocy, 

e. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wypadki przy pracy i w 

drodze do pracy członków brygady budowlanej podczas wykonywania Przedmiotu 

Umowy, 

f. Wykonawca deklaruje wolę współpracy i udziału przy odbiorach prac dokonywanych 

przez partnerów Zamawiającego, których dotyczy umowa. 

4) Obowiązki zamawiającego: 

a. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

i. umocowania Wykonawcy do występowania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego przed organami administracji publicznej i osobami trzecimi w 

związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

ii. dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do 

wykonania Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest 

zobowiązany Wykonawca, 

5) Podwykonawstwo: 

a. Wykonawca może, w wyjątkowych sytuacjach, powierzyć wykonanie Umowy w całości 

lub w części osobom trzecim, wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego udzieloną 

w formie pisemnej lub e-mailowej, 

b. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę, w całości lub w części, wykonania robót 

budowlanych objętych Umową osobom trzecim, zgoda Wykonawcy na ustanowienie 

podwykonawcy może być udzielona na zasadach określonych w art. 647(1) Kodeksu 

cywilnego, przy zachowaniu następujących warunków: 

i. przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu podwykonawcę do zaakceptowania wraz ze szczegółowym 

opisem zakresu robót, które podwykonawca będzie wykonywał, zgłoszenie 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

ii. w celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów, 

iii. Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym 

mowa w pkt i służy prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robót 

przez podwykonawcę, sprzeciw wymaga zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, 

c. Zasady określone w pkt b stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców robót 

objętych Umową, 

d. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i 

zaniedbania osób trzecich, którym powierza wykonanie Umowy, a w szczególności 

podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim 

stopniu jakby to były działania lub uchybienia jego własne, 

e. Zlecenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót, 

f. Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

6) Odbiory prac: 

a. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu prac, na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o 

wykonanie odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany będzie przygotować: 

i. dokumentację powykonawczą obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie 

wykonywania Umowy, przystosowaną do formatu A4 wraz z protokołami 

wykonanych pomiarów elektrycznych i testów odbiorczych oraz dokumentacją 

fotograficzną i powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 
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b. Zamawiający zobowiązany będzie do wykonania odbioru końcowego w terminie do 14 

dni od uzyskania wniosku o wykonanie odbioru końcowego, 

c. Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego zlecenia w ciągu 7 dni 

po terminie zakończenia realizacji Umowy, 

d. Protokół odbioru końcowego robót według formularzy Zamawiającego, przedłożony 

przez Wykonawcę zostanie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego,  

e. Zamawiający odmówi odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbiorowych 

zostanie stwierdzone, że obiekt nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

niezakończenia Robót lub ich wadliwego wykonania, 

f. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w 

czasie tych czynności ujawnione zostaną wady, które uniemożliwiają użytkowanie 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę, 

g. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający będzie miał zagwarantowaną 

możliwość obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub 

żądania wykonania przedmiotu objętego wadą po raz drugi, zachowując przy tym 

prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania lub kary umownej wynikających 

z opóźnienia Robót, 

h. W razie nieprzyjęcia Robót podczas pierwszego odbioru Wykonawca będzie mógł 

zostać obciążony kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach w kwocie 500 zł 

(słownie: pięćset zł). 

7) Wynagrodzenie i zasady rozliczeń: 

a. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy, kwota 

wynagrodzenia netto zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w stawce 

obowiązującej na dzień wystawienia faktury, 

b. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony i 

podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru końcowego prac. Wykonawca 

wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

końcowego, 

c. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, 

d. W przypadku wykonania robót lub części robót przez podwykonawców, Zamawiający 

ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania 

przez Wykonawcę rozliczeń z podwykonawcami poprzez dostarczenie oświadczeń 

podwykonawców, że wszystkie ich należności zostały uregulowane przez Wykonawcę 

oraz dokumentów finansowych potwierdzających zapłatę wynagrodzenia za zlecone 

roboty podwykonawcom. 

8) Kary umowne: 

a. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar 

umownych: 

i. z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w 

Umowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1% 

wynagrodzenia Wykonawcy netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 

przez Zamawiającego, jednakże nie więcej niż 25% wartości tego 

wynagrodzenia, 

ii. za nieprzystąpienie do realizacji robót objętych zamówieniem – w wysokości 

1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 

określonego przez Zamawiającego, 
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iii. z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w 

okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia a za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 

terminu określonego przez Zamawiającego, jednakże nie więcej niż 25% tej 

kwoty, 

iv. z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania innych obowiązków 

wynikających z przedstawionych w niniejszym pkt 15 postanowień umowy, w 

szczególności naruszenia zasad poufności, uniemożliwienia kontroli – w 

wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) za każde naruszenie, z tytułu 

braku poinformowania Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o 

wszelkich zagrożeniach dla realizacji Umowy w terminie wskazanym w pkt 3), 

a, ii – w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia 

po upływie terminu określonego przez Zamawiającego, jednakże nie więcej 

niż 25% tej kwoty, 

v. w razie odstąpienia od realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 25% wynagrodzenia netto 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, W razie odstąpienia od 

Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty kary 

umownej – w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. . 

 

Zobowiązanie do zachowania poufności  

Wszelkie Informacje Poufne (przez które rozumie się wszelkie informacje, w tym  o charakterze 

finansowym, prawnym, handlowym lub technicznym, ujawnione pośrednio lub bezpośrednio, w 

jakiejkolwiek formie, pomiędzy Stronami, włącznie z pracownikami, osobami współpracującymi ze 

Stroną na podstawie jakichkolwiek umów (w tym umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, powołania) 

oraz doradcami Stron, w związku z celem zawarcia umowy, jak również wszelkie kopie, streszczenia, 

skróty lub tym podobne, sporządzone z Informacji Poufnych, a także wszelkie urządzenia, moduły, 

próbki, prototypy lub im podobne oraz ich części. Informacją Poufną są w szczególności wszelkie 

informacje dotyczące projektów, które mają być obsługiwane przez Spółkę, lokalizacji stacji ładowania 

pojazdów w ramach tych projektów i parametrów dostawy stacji ładowania): 

1) mogą być używane przez Wykonawcę wyłącznie dla realizacji celu umowy, chyba że 

Zamawiający inaczej wskaże na piśmie co do podmiotu lub zakresu Informacji Poufnej jaka 

może być ujawniona; 

2) nie mogą być przekazywane lub ujawniane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie 

nikomu, oprócz: (i) pracowników i współpracownikom Wykonawcy zatrudnionym na podstawie 

jakichkolwiek umów (w tym umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, powołania), którzy są 

bezpośrednio zaangażowani w realizację umowy („ łącznie jako Współpracownicy” ), (ii) 

konsultantom, doradcom prawnym lub finansowym, doradzającym otrzymującej Stronie w 

odniesieniu do celu zawarcia umowy, albo podmiotom opracowującym dokumentację dla 

potrzeb zawarcia lub realizacji umowy („Doradcy). W każdym przypadku Informacja Poufna 

może zostać ujawniona tylko tym osobom, które w sposób zasadny powinny mieć dostęp do 

Informacji Poufnej oraz są zobowiązane do zachowania poufności –albo na mocy umowy o 

pracę albo w inny sposób na piśmie – w zakresie nie mniej rygorystycznym niż obowiązki 

nałożone na Wykonawcę. Każdorazowo przed ujawnieniem Doradcy Wykonawca musi pozyskać 

oświadczenie Doradcy o przyjęciu obowiązków w zakresie zachowania poufności w stosunku do 
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Informacji Poufnych w stopniu nie mniej rygorystycznym niż obowiązki określone dla 

Wykonawcy; 

3) muszą być zachowane w tajemnicy przez Wykonawcę, Współpracownika lub Doradcę, z 

dołożeniem takiej samej staranności jak w odniesieniu do własnych informacji poufnych dla 

uniknięcia ujawnienia jakimkolwiek osobom trzecim, a przynajmniej z dołożeniem staranności 

w rozsądnym rozmiarze; oraz 

4) pozostaną własnością Spółki. 

Wyjątki  

Obowiązki wskazane powyżej nie będą miały zastosowania do Informacji Poufnych, które: 

1) znajdowały się w posiadaniu Strony przed otrzymaniem ich od Strony ujawniającej bez 

obowiązku zachowania poufności; 

2) w chwili ujawnienia były już publicznie dostępne albo później stały się dostępne publicznie, 

niemniej nie poprzez: (i) naruszenie niniejszych zobowiązań przez Wykonawcę, jego 

Współpracowników (ii) naruszenie stosownych obowiązków Doradców, ich pracowników 

lub osób współpracujących z nimi na podstawie jakichkolwiek umów (w tym umów zlecenia, 

kontraktów menadżerskich, powołania); 

3) zostały zgodnie z prawem uzyskane przez Wykonawcę od osoby trzeciej bez obowiązku 

zachowania poufności, o ile ta osoba trzecia według wiedzy Wykonawcy nie naruszyła 

obowiązku zachowania poufności w stosunku do takich informacji;  

4) zostały zatwierdzone do ujawnienia na mocy pisemnej zgody przez Zamawiającego; 

5) w przypadku, gdy Wykonawca otrzyma żądanie ujawnienia tych Informacji w całości lub w 

części na podstawie orzeczenia lub decyzji wydanej przez właściwy sąd lub inny organ 

administracji państwowej lub też inny uprawniony organ, którego władzy podlega, 

Wykonawca zobowiązuje się, o ile będzie to prawnie dopuszczalne do: (a) 

natychmiastowego powiadomienia Spółki o wystąpieniu takiego żądania oraz jego 

okolicznościach towarzyszących, (b) skonsultowania się ze Spółką w kwestii zasadności 

podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu odrzucenia, bądź zmniejszenia zakresu takiego 

żądania, (c) jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne bądź zostanie uznane za 

celowe –  dołożenia wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia, że 

Informacje Poufne nie będą dalej ujawniane, 

6) powinny być ujawnione wprost na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

16. Oferowane rozwiązanie technologiczne powinno spełniać następujące 

wymagania, potwierdzone w ofercie: 

Oferent zagwarantuje wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia wymienionych powyżej przez 

podmioty i osoby posiadające odpowiednie, wymagane prawem polskim, wiedzę oraz uprawnienia, 

zgodnie z treścią oświadczenia, wzór którego stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

17. KRYTERIA OCENY OFERT 

17.1 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w każdej z lokalizacji będących przedmiotem zapytania: 

maksymalnie 100 punktów; 

 

Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich, w wartościach bez VAT 

oraz z VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty, z uwzględnieniem drugiego miejsca po przecinku, 

cyframi oraz słownie, a także powinny uwzględniać całość czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami. 
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18. SPOSÓB OCENY OFERT 
 

18.1. Zamawiający dokona oceny ofert dotyczących wykonania robót dla każdej lokalizacji, kierując się 

punktowym systemem oceny kryteriów, wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do 

uzyskania jest 100 punktów): 
 

18.1.1. Punktacja za oferowaną cenę netto za wykonanie robót dla danej lokalizacji będzie obliczana wg 

następującego wzoru (maksymalnie do uzyskania 100 pkt): 

najniższa oferowana cena netto dla danej lokalizacji 

     A = ----------------------------------------------------------------------x 100 punktów 

cena netto dla danej lokalizacji 

w rozpatrywanej ofercie 

 

18.2. Za najkorzystniejszą, dla każdej z lokalizacji, zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą 

liczbę punktów z oceny oferty pod kątem kryterium wymienionego w pkt. 18.1.1. 

18.3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów z kilkoma Wykonawcami. Na daną lokalizację 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 

dla danej lokalizacji zgodnie z zasadami określonymi w pkt 18.1.1. 

18.4. W przypadku gdy na daną lokalizację zostaną złożone jednakowe oferty przez kilku Wykonawców, 

Zamawiający podejmie rozmowy negocjacyjne z tymi Wykonawcami. 

 

19. Harmonogram procedury wyboru wykonawcy i realizacji zamówienia 
 

       19.1. Planowane terminy procedury wyboru wykonawcy i realizacji zamówienia: 

1. Od 28.06.2022  do 13.07.2022  –  opublikowanie  ogłoszenia   o  zapytaniu    ofertowym   

oraz przygotowanie ofert i złożenie ich Zamawiającemu przez Oferentów. 

2. W dniu 14.07.2022 , o godz. 9:00 – otwarcie ofert, 

3. Do 15.07.2022  –   analiza   ofert   przedstawionych   przez   Oferentów, W  przypadku 

konieczności wezwania Oferenta do złożenia  wyjaśnień   Zamawiający wysyła   do Oferenta 

odpowiednie żądanie w ciągu 3 dni roboczych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail Oferenta podany w treści oferty. Oferent zobowiązany jest   dostarczyć  

Zamawiającemu   przedmiotowe wyjaśnienia  w  nieprzekraczalnym terminie 3 dni 

roboczych od wysłania żądania przez Zamawiającego. 

4. Do 21.07.2022– ewentualne rozpatrywanie dokumentacji wyjaśniającej lub uzupełniającej, 

przekazanej  przez  Oferentów,   

5. Do dnia 22.07.2022 – analiza ofert uzupełnionych o ewentualnie wniesione wyjaśnienia 

Oferentów i dokonanie wyboru  Wykonawcy przedmiotu  zamówienia oraz sporządzenie 

protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

6. Wybór najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie o wyniku postępowania do 25.07.2022 

7. W okresie do 14 dni od daty wyboru Wykonawcy - podpisanie przez Zamawiającego i 

Wykonawcę umowy. Wzór takiej umowy stanowi załącznik nr 6. 

8. Umowa, o której mowa powyżej zostanie wykonana do 31.08.2022 r. 

9. Bieg terminu na składanie ofert rozpoczyna się w dniu następującym po dniu 

upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. 

10. Oferty dostarczone po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone. Decyduje data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 
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20. Zmiany treści zapytania ofertowego  

20.1. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku informacja o zmianie zostanie 

upubliczniona w sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe, wraz z podaniem nowego 

terminu na składanie ofert, jeśli jest to  konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych 

zmian.  

21. Pytania i wyjaśnienia 

      21.1. Dopuszcza się  wystąpienia Oferentów z zapytaniami dotyczącymi treści zapytania ofertowego    

         wyłącznie  w  formie  elektronicznej.  Zapytania przekazywane są drogą elektroniczną. 

21.2. Zapytania Oferentów mogą być zadawane nie później niż w terminie trzech dni roboczych 

przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Dni robocze to: dni od poniedziałku 

od godz. 8:00 do piątku do godziny 15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

21.3. Odpowiedzi na zapytania zadane przez Oferentów Zamawiający udziela w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia zapytania. 

21.4. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki sam sposób, w 

jaki opublikowano zapytanie ofertowe. 

22. Opis warunków udziału w postępowaniu 

      W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

      22.1. Przedstawią   aktualny   na   dzień składania   oferty odpis, wypis lub inny dokument 

potwierdzający wpis do właściwego rejestru uprawniającego do prowadzenia działalności 

gospodarczej (z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru). 

      22.2. Złożą zgodne ze wzorem Załącznika nr 2 do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań 

osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzająca programem 

operacyjnym,  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli.  

Z udziału  w  postępowaniu  wykluczone  są  podmioty,  które   są   powiązane  z  Zamawiającym                 

osobowo  lub  kapitałowo, w rozumieniu wskazanym powyżej. 

23. Warunki dodatkowe 
        

23.1.  Do oferty należy  dołączyć  kopię świadectw kwalifikacji G1 E/D pracowników Wykonawcy, którzy 

będą brali udział w realizacji przedmiotu postępowania. 

23.4.  Oferent udzieli gwarancji na roboty budowlane na okres co najmniej 36 miesięcy. 

23.5. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę, po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty 
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przedstawi przed podpisaniem umowy - kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

jednostkowe zdarzenie w wysokości min. 100 000,00 PLN oraz sumę gwarancyjną w 

wysokości min. 300 000,00 PLN. 
 

 

24. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

24.1. Oferty powinny być sporządzone w formie elektronicznej w formacie PDF. 

24.2. W odpowiedzi na zamówienie: 

        a) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę; 

        b) ofertę składa się wyłącznie w formie elektronicznej w formacie pdf wypełniając „Formularz 

Oferty” oraz wszystkie oświadczenia i zobowiązania wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym; 

        c) oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim, zaś cena wyrażona w złotych polskich; 

        d) wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane  lub 

parafowane przez Oferenta, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane; 

        e) oferta Oferenta oraz wszystkie załączniki do niej muszą być podpisane    przez    osobą    

upoważnioną do reprezentacji Oferenta na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców właściwego 

dla formy działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta – lub przez osobę upełnomocnioną, 

wraz z załączeniem kopii upoważnienia;               

f) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

 

25. Unieważnienie postępowania 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia   postępowania w każdym czasie, na każdym 

etapie postępowania, bez podawania jego przyczyny, w szczególności w wyniku zaistnienia 

następujących okoliczności: 
 

       25.1. Brak co najmniej jednej oferty spełniającej kryteria zapytania ofertowego; 
 

       25.2. W przypadku, gdy cena najniższej złożonej oferty przewyższa zakładany na wykonanie 

przedmiotu zamówienia budżet Zamawiającego. 
 

26. Wykluczenia 
 

       26.1. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 

                a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego; 

                b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 

konkurencji; 

 c) zawiera tzw. „rażąco niską cenę” - zgodnie z definicją określoną w ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

                d) oferent nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego do przekazania wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

         26.2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
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imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzająca programem operacyjnym,  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

27. Zamawiający (beneficjent) 

        

       27.1. Nazwa:                Greenway Polska Sp. z o.o. 
 

       27.2. Adres:                 al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia  
 

27.3. Numer telefonu:    +48 515 164 291 
 

       27.4. Fax:                     - 
 

       27.5. NIP:                    5833195289 

28. Wzory załączników i oświadczeń 
 

Wzór Załącznika nr 1 - Formularz Oferty, 

Wzór Załącznika nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków, 

Wzór Załącznika nr 3 - Oświadczenie o niewystępowaniu powiązań Oferenta z 

Zamawiającym, 

Wzór Załącznika nr 4 - Oświadczenie o długości okresu udzielonej gwarancji, 

Załącznik nr 5 – wzór umowy 

Załącznik nr 6-11 – opracowania projektowe dla poszczególnych lokalizacji  

 

 


