
Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie osoby, która będzie pełniła funkcję członka kadry B+R - 

specjalisty ds. budowy i eksploatacji maszyn w ramach realizacji projektu badawczo - rozwojowego, 

dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Konkurs 2/1.1.1/2019 

Szybka Ścieżka) pn.: 

"Innowacyjna metoda prefabrykowanego rozładunku rozjazdów wraz z ich transportem 

bezpośrednio w miejsce zabudowy." 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia/zakres zadań do wykonania: 

Wykonawca będzie uczestniczył w pracach wykonywanych w ramach Etapu I: Prace przemysłowe 

oraz w ramach Etapu IV: Badania rozwojowe 

I. Do obowiązków Wykonawcy w ramach Etapu I będzie należeć: 

1) opracowanie opisu procesu rozładunku rozjazdów kolejowych według przyjętych założeń 

Zamawiającego; 

2) opracowywanie wstępnych analiz i badań innowacyjnego procesu rozładunku rozjazdów 

kolejowych pod kątem efektywności ekonomicznej, czasowej oraz procesowej w celu ich 

przedstawienia jednostce naukowej do oceny; 

3) opracowanie wstępnych analiz kosztowych dla innowacyjnego procesu rozładunku rozjazdów 

kolejowych w celu ich przedstawienia jednostce naukowej do oceny; 

4) dokonywanie dodatkowych analiz we współpracy z jednostką naukową w celu opracowania 

efektywnego czasowo, ekonomicznie oraz procesowo rozwiązania technologicznego; 

5) opracowanie wszelkich innych opisów lub analiz potrzebnych do wykonania przez jednostkę 

naukową opisu innowacyjnej technologii transportu: załadunku i rozładunku rozjazdów 

kolejowych; 

6) uczestniczenie w spotkaniach z jednostką naukową, Zamawiającym i/lub ekspertami 

wskazanymi przez Zamawiającego w celu opracowania innowacyjnej technologii rozładunku 

rozjazdów kolejowych. 

Czasowy wymiar zaangażowania: 3 miesiące/około 80 godzin zegarowych miesięcznie. 

Podstawa zatrudnienia: Zamawiający planuje zawrzeć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, tj. 

przed 1 lipca 2019 r. warunkową umowę o świadczenie usług (umowa cywilnoprawna). Umowa 

wygasa w razie braku uzyskania finansowania przez Zamawiającego. 

Planowany czas rozpoczęcia realizacji: ostatni kwartał 2019/pierwszy kwartał 2020. 

II. Do obowiązków Wykonawcy w ramach Etapu IV będzie należeć: 

1) przygotowanie analiz technicznych dotyczących integracji zespołów i podzespołów 

urządzeń/maszyn w celu zastosowania opracowanej w Etapie I innowacyjnej technologii 

rozładunku rozjazdów kolejowych, w tym dokonywanie obliczeń oraz symulacji w warunkach 

laboratoryjnych; 

2) udział w zabudowie rozjazdów na placu budowy w celu dokonania obserwacji rozładunku i 

wprowadzenia ewentualnych modyfikacji do założeń opracowywanej technologii. 



Czasowy wymiar zaangażowania: 4 miesiące/około 40 godzin zegarowych miesięcznie. Planowany 

czas rozpoczęcia realizacji: drugi kwartał 2021/trzeci kwartał 2021.  

Warunki udziału w postępowaniu 

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy, którzy nie są wykluczeni z postępowania na 

podstawie zapisów niniejszego zapytania oraz spełniają następujące warunki: 

• dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji przedmiotu 

zamówienia, to jest posiadają co najmniej następujące kwalifikacje: 

a) posiadanie stopnia naukowego co najmniej na poziomie doktora nauk technicznych lub 

tytułu naukowego w specjalności mechanika i/lub budowa maszyn, transport kolejowy, 

inżynieria transportu, inżynieria materiałowa lub pokrewne; 

b) posiadanie doświadczenia w realizowaniu projektów naukowych w dziedzinie transportu 

kolejowego lub w dziedzinach pokrewnych; 

c) autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch publikacji naukowych w dziedzinie 

mechanika i/lub budowa maszyn, transport kolejowy, inżynieria transportu, inżynieria 

materiałowa lub pokrewne, które ukazały się w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających 

opublikowanie niniejszego ogłoszenia. 

• złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie 

związanym z wyborem Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Dokumenty, jakie powinny zostać dołączone do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z wykonawców jest 

zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) Życiorys zawodowy z uwzględnieniem: 

• posiadanego stopnia lub tytułu naukowego oraz 

• wykazu publikacji oraz 

• opisu doświadczenia w realizowaniu projektów naukowych w dziedzinie transportu 

kolejowego lub w dziedzinach pokrewnych oraz 

• danych kontaktowych, pozwalających na nawiązanie kontaktu z Wykonawcą (co najmniej 

numer telefonu). 

2) Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu związanym z wyborem 

Oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim. 

Dokumenty w języku obcym powinny zostać przetłumaczone przez wykonawcę na język polski i 

dołączone wraz z oryginalną wersją językową do oferty. 



Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Kryteria oceny ofert: Cena 

Waga kryterium ceny: 100 % 

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru: 

P = Cn / Cof.b. x 100%, 

gdzie: 

P - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę 

Cn - cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi) Cof.b. 

- cena oferty badanej 

100 - maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 

zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako 

najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów. 

Zamówienie udzielone zostanie podmiotowi, który zaoferuje cenę najniższą za wykonanie 

zamówienia. 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 

umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała 

kolejno najwyższą liczbę punktów. 

Wykluczenia 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 przygotowaniem i 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 5 % udziałów lub akcji, 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) 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. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

Podwykonawstwo 

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania jakiejkolwiek części zadania podwykonawcy. 
Sposób i termin składania ofert 

Oferty należy złożyć do 18 czerwca 2019 r. w sposób wybrany przez Wykonawcę: 

1) drogą pocztową lub osobiście na adres: KZN RAIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Krakowie, ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków; 

2) drogą elektroniczną poprzez przesłanie dokumentów w formie skanów na adres mailowy: 

biuro@kzn.pl. W tytule maila należy podać: „Projekt badawczy - członek kadry B+R". 

mailto:biuro@kzn.pl


Termin realizacji umowy 

Etap I - planowany czas rozpoczęcia realizacji: ostatni kwartał 2019/pierwszy kwartał 2020. Etap II - 

planowany czas rozpoczęcia realizacji: drugi kwartał 2021/trzeci kwartał 2021.  

Dodatkowe postanowienia 

Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie, o 

czym niezwłocznie poinformuje wykonawców na piśmie. 

Klauzula informacyjna RODO 

Zamawiający działając na mocy art. 13 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) informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest KZN RAIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z adresem: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków oraz Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe 

„Bieżanów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z adresem: ul. Półłanki 25, 30-740 

Kraków (dalej „Administrator"); 

2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: (1) przeprowadzenia postępowania w sprawie 

wyboru Wykonawcy, (2) weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

3) Dane podlegające przetwarzaniu: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacja na temat 

wykształcenia i doświadczenia zawodowego. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas postępowania dotyczącego wyboru 

Wykonawcy, które będzie trwało nie dłużej niż do 30 czerwca 2019 r. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych w tym czasie jest art. 6 ust. 1 lit. a) tj. zgoda podmiotu 

danych osobowych. 

5) Po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 4 powyżej, dane osobowe mogą być 

przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, 

tj. ze względu na usprawiedliwiony interes administratora przez okres do 10 lat od dnia 

zawarcia umowy o dofinansowanie - administrator danych może być 

zobowiązany przez Instytucję Pośredniczącą do wykazania, ze dane postępowanie zmierzające do 

wyboru Wykonawcy spełniało wymogi zasady konkurencyjności i w związku z tym Administrator 

ma usprawiedliwiony interes w przetwarzaniu tych danych w tym okresie. W tym czasie 

Administrator podejmie wszelkie dostępne środki w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia 

prawa podmiotu do prywatności, w szczególności poprzez spseudonimizowanie danych 

osobowych. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące 

prawa: 

i. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas 

potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo 

do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także 



informacji o: (a) celu przetwarzania, (b) kategoriach odnośnych danych osobowych, (c) 

odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną 

ujawnione, w szczególności odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach 

międzynarodowych, 

(d) w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a 

gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, 

(e) o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

(f) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, (g) jeżeli dane osobowe nie zostały 

zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle, (h) o 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz - przynajmniej w 

tych wypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i 

przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

Jeżeli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mają 

Państwo zostać poinformowani o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z 

przekazaniem danych. 

ii. Prawo do cofnięcia zgody. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie cofnąć zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa 

zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w jednej z 

form, wskazanych w punkcie 7) poniżej. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w czasie trwania postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy będzie 

skutkowało brakiem możliwości wyboru Państwa Oferty (wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych stanowi warunek udziału w postępowaniu dotyczącym 

wyboru Wykonawcy). 

iii. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na podstawie 

usprawiedliwionego interesu realizowanego przez 

Administratora. Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać 

Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją 

prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. 

Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności; 

iv. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie 

sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo 

prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 

v. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym"). 

Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod 

warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek: (1) Państwa dane osobowe nie 

są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; (2) 

Sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych 

prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania lub cofnęli Państwo zgodę na 



przetwarzanie danych osobowych i nie mamy już innej podstawy do przetwarzania 

Państwa danych osobowych; (3) przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z 

prawem; (4) musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie 

nałożonego na nas obowiązku. 

vi. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, 

abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących 

przypadkach: (1) jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, 

które przetwarzamy; (2) jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z 

prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia 

ich wykorzystania; (3) jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów 

przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

Państwa roszczeń; (4) jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas 

Państwa danych osobowych. 

vii. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane 

osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi w 

ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie (pdf., doc.), jeżeli przesłanie jest 

technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od 

Państwa, jak i dane wynikające z Państwa zachowania np. dane dotyczące przeglądanych 

produktów na stronie internetowej. Przeniesieniu podlegają wyłącznie dane spełniające 

łącznie warunki: (1) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to 

dane osobowe w formie papierowej; (2) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w 

związku z umową. 

7) Chęć skorzystania z praw, o których mowa powyżej, mogą Państwo zgłaszać: 
i. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków; 

ii. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kzn.pl. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia weryfikację 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu i będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

9) Nie planuje się udostępnienia danych bądź przekazywania ich innym odbiorcom niż organy 

władzy publicznej, w tym organy kontrolne. 

10) Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Załącznik nr 1- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym 
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Miejscowość i data 

Oświadczenie 

oświadczam, że: 

nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 przygotowaniem i 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 5 % udziałów lub akcji, 

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

pełnomocnika, 

d) 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. 

(podpis Wykonawcy) 
Załącznik nr 2 

Miejscowość i data 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻANIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

dokumentach przekazanych przeze mnie Zamawiającemu, tj. KZN „Bieżanów" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz KZN RAIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z ogłoszeniem 

na stronie www.kzn.pl postępowania w sprawie wyboru członka kadry B+R w ramach projektu 

dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Konkurs 2/1.1.1/2019 

Szybka Ścieżka w celach związanych z przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy w tym postępowaniu. 

http://www.kzn.pl/

