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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158058-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Roboty instalacyjne elektryczne
2020/S 066-158058

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 586-100-34-97
Adres pocztowy: ul. Platynowa 19/21
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-154
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Kowalkowska
E-mail: d.kowalkowska@pkagdynia.pl 
Tel.:  +48 586230576
Faks:  +48 586634395
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkagdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkagdynia.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.pkagdynia.pl/#top-przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

mailto:d.kowalkowska@pkagdynia.pl
www.pkagdynia.pl
www.pkagdynia.pl
https://www.pkagdynia.pl/#top-przetargi
https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia
https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia
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Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i
uruchomieniem ładowarek
Numer referencyjny: PKA/PN-1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa 22 stanowisk „wolnego” ładowania autobusów wraz z niezbędną
infrastrukturą, budowa miejsc postojowych, rozbudowa placu manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni
przy ul. Platynowej oraz zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa punktów szybkiego ładowania autobusów
wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego na terenie pętli i przystanków
znajdujących się na ul.: 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, Godebskiego w Gdyni, pl. 1 Brygady Pancernej
w Gdyni, Polskiej w Gdyni, Wójta Radtkego w Gdyni.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 16 441 720.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa 22 stanowisk „wolnego” ładowania autobusów wraz z niezbędną
infrastrukturą, rozbudowa placu manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni przy ul. Platynowej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31158000
32441100
45232221
71323100
45317000
45311000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Gdyni

II.2.4) Opis zamówienia:
a) zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa 22 stanowisk „wolnego” ładowania autobusów wraz z niezbędną
infrastrukturą, budowa miejsc postojowych, rozbudowa placu manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni
przy ul. Platynowej. Szczegółowy zakres określa Program funkcjonalno-użytkowy zawarty w Załączniku nr 3A
SIWZ.
Przedmiot umowy obejmuje również dostawy i usługi powiązane:
1) dostawę ładowarek;
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2) uruchomienie wykonanej infrastruktury ładowania i integracja dostarczonych ładowarek z systemem
telemetrycznym oraz z autobusami Zamawiającego (Zamawiający wyjaśnia, iż autobusy będą przedmiotem
późniejszego postępowania przetargowego);
3) przeglądy wynikające z instrukcji obsługi urządzeń (DTR). Harmonogram przeglądów Wykonawca
dostarczy i uzgodni z Zamawiającym na 14 dni przed planowanym terminem odbioru końcowego. Wykonawca
zobowiązany będzie do dokonywania wyżej wymienionych przeglądów w okresie udzielonej gwarancji i trwania
okresu rękojmi w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 umowy. W przypadku nie wykonania przeglądów w
terminie wynikającym z harmonogramu przeglądów, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania przeglądu
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do realizacji przeglądu;
4) szkoleń teoretycznych i praktycznych 40 (słownie: czterdziestu) osób wskazanych przez Zamawiającego w
zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej eksploatacji, obsługi i naprawy ładowarek;
5) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, pozwoleń;
6) udzielenie licencji lub przeniesienie praw autorskich na zasadach określonych w umowie;
7) dostawę programu diagnostycznego w języku polskim, umożliwiającym pełną diagnostykę ładowarek wraz
z licencją i laptopem, na którym będzie zainstalowany (Zamawiający dopuszcza, aby program diagnostyczny
był częścią systemu telemetrycznego, pod warunkiem, iż w ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie
również do dostarczenia systemu telemetrycznego);
8) jeden komplet w formie papierowej i 1 na płycie DVD/CD dokumentacji obsługowo-naprawczej oraz danych
regulacyjno-naprawczych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji dostarczonych ładowarek, opracowany w
języku polskim;
9) jeden katalog części zamiennych dostarczonych ładowarek w języku polskim w formie papierowej i 1 w
formie elektronicznej na płytach DVD/CD z możliwością użytkowania na dwóch stanowiskach;
10) jeden komplet fabrycznie nowych, specjalistycznych narzędzi serwisowych, umożliwiających naprawę i
diagnozowanie dostarczonych ładowarek;
11) pełnienie funkcji nadzoru autorskiego. Nadzór autorski może być pełniony tylko przez projektanta, który
wykonał projekt, na podstawie którego prowadzone są roboty budowlane;
12) zapewnienie w okresie gwarancji usług serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w umowie i
załącznikach do umowy;
13) udzieli autoryzacji Zamawiającemu na wykonywanie obsług technicznych, napraw gwarancyjnych i
pogwarancyjnych, na warunkach określonych w załączniku nr 8 do umowy;
14) uzyskanie dokumentów o zakończeniu budowy zgodnie z wymaganiami art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane;
15) dostawa systemu telemetrycznego (dotyczy tylko części I).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 514 140.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 17
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.06.01.00-00-0058/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej poprzez Portal SmartPZP znajdujący się pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia
Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w
niniejszej SIWZ w formie jednolitego dokumentu oraz dokumenty, o których mowa w punktach 10.3, 10.8. i
punkcie 13 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa punktów szybkiego ładowania autobusów wraz z niezbędną
infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego na terenie pętli i przystanków w Gdyni
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31158000
32441100
45232221
71323100
45317000
45311000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Gdyni

II.2.4) Opis zamówienia:
a) zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa 2 stanowisk szybkiego ładowania autobusów wraz z niezbędną
infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego na terenie pętli autobusowej przy ul. 2 Morskiego Pułku
Strzelców w Gdyni. Szczegółowy zakres określa Program funkcjonalno-użytkowy zawarty w Załączniku nr 3B
SIWZ;
b) zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stanowiska szybkiego ładowania autobusów wraz z niezbędną
infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego na przystanku autobusowym przy ul. Godebskiego w
Gdyni. Szczegółowy zakres określa Program funkcjonalno-użytkowy zawarty w Załączniku nr 3C SIWZ;
c) zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa 2 stanowisk szybkiego ładowania autobusów wraz z niezbędną
infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego na terenie pętli autobusowej pl. 1 Brygady Pancernej w
Gdyni. Szczegółowy zakres określa Program funkcjonalno-użytkowy zawarty w Załączniku nr 3D SIWZ;
d) zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stanowiska szybkiego ładowania autobusów wraz z niezbędną
infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego na przystanku autobusowym przy ul. Polskiej w Gdyni.
Szczegółowy zakres określa Program funkcjonalno-użytkowy zawarty w Załączniku nr 3E SIWZ;

https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia
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f) zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stanowiska szybkiego ładowania autobusów wraz z niezbędną
infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego na przystanku autobusowym przy ul. Wójta Radkego w
Gdyni. Szczegółowy zakres określa Program funkcjonalno-użytkowy zawarty w Załączniku nr 3F SIWZ.
Przedmiot umowy obejmuje również dostawy i usługi powiązane:
1) dostawę ładowarek;
2) uruchomienie wykonanej infrastruktury ładowania i integracja dostarczonych ładowarek z systemem
telemetrycznym oraz z autobusami Zamawiającego (Zamawiający wyjaśnia, iż autobusy będą przedmiotem
późniejszego postępowania przetargowego);
3) przeglądy wynikające z instrukcji obsługi urządzeń (DTR). Harmonogram przeglądów Wykonawca dostarczy i
uzgodni z Zamawiającym na 14 dni przed planowanym terminem odbioru końcowego;
4) szkoleń teoretycznych i praktycznych 40 (słownie: czterdziestu) osób wskazanych przez Zamawiającego w
zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej eksploatacji, obsługi i naprawy ładowarek;
5) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, pozwoleń;
6) udzielenie licencji lub przeniesienie praw autorskich na zasadach określonych w umowie;
7) dostawę programu diagnostycznego w języku polskim, umożliwiającym pełną diagnostykę ładowarek wraz
z licencją i laptopem, na którym będzie zainstalowany (Zamawiający dopuszcza, aby program diagnostyczny
był częścią systemu telemetrycznego, pod warunkiem, iż w ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie
również do dostarczenia systemu telemetrycznego);
8) 1 komplet w formie papierowej i 1 na płycie DVD/CD dokumentacji obsługowo-naprawczej oraz danych
regulacyjno-naprawczych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji dostarczonych ładowarek, opracowany w
języku polskim;
9) 1 katalog części zamiennych dostarczonych ładowarek w języku polskim w formie papierowej i 1 w formie
elektronicznej na płytach DVD/CD z możliwością użytkowania na 2 stanowiskach;
10) 1 komplet fabrycznie nowych, specjalistycznych narzędzi serwisowych, umożliwiających naprawę i
diagnozowanie dostarczonych ładowarek;
11) pełnienie funkcji nadzoru autorskiego. Nadzór autorski może być pełniony tylko przez projektanta, który
wykonał projekt, na podstawie którego prowadzone są roboty budowlane;
12) zapewnienie w okresie gwarancji usług serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w Umowie i
załącznikach do umowy;
13) udzieli autoryzacji Zamawiającemu na wykonywanie obsług technicznych, napraw gwarancyjnych i
pogwarancyjnych, na warunkach określonych w załączniku nr 8 do umowy;
14) uzyskanie dokumentów o zakończeniu budowy zgodnie z wymaganiami art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 927 580.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.06.01.00-00-0058/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświad. w zakresie wskazanym w SIWZ w formie JEDZ
oraz dok, o których mowa w punktach 10.3, 10.8. i punkcie 13 SIWZ (dok. gwarancji lub poręczenia, jeśli
wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu), jak również dok. podmiotu trzeciego, o których mowa w
punkcie 6.9 (o ile dotyczy). Pozostałe dok. Wykonawca złoży na wezw. Zamawiającego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Prawo
zamówień publicznych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca nie podlega wykluczeniu w
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. d. Ze względu na zbyt małą ilość znaków Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje
dotyczące podstaw wykluczenia zawarte są w punkcie 9 SIWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży:
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego (...), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy,
— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (...),
— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, (...),
— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (...),
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
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— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny (...),
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym (...),
— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, (...),
— oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (...).
Ze względu na zbyt małą ilość znaków w punkcie III.1.1. ogłoszenia, szczegółowe informacje dotyczące
podstaw wykluczenia i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia zawarte są w punkcie 9 i 10
SIWZ. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych przez podmiot zagraniczny zawarte są w
punkcie 11 SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony)
PLN dla części I i 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) dla części II;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000,00 (słownie: cztery
miliony) PLN dla części I i 7 000 000,00 (słownie: siedem milionów) PLN dla części II.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż:
• 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) – dla części I zamówienia – na potwierdzenie spełnienia
warunku określonego w punkcie 8.1.2.3. SIWZ
lub
• 7 000 000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych) – dla części II zamówienia – na potwierdzenie
spełnienia warunku określonego w punkcie 8.1.2.3. SIWZ.
Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:
• 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) – dla części I zamówienia – na potwierdzenie spełnienia
warunku określonego w punkcie 8.1.2.3. SIWZ
lub
• 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) – dla części II zamówienia – na potwierdzenie spełnienia
warunku określonego w punkcie 8.1.2.3. SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na budowie stacji ładowania
samochodów elektrycznych lub budowie instalacji zasilania i rozdziału energii elektrycznej, której wartość
wyniosła co najmniej 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto, wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie zamówienie
polegające na dostawie ładowarek do pojazdów elektrycznych w ilości minimum 3 sztuk o mocy minimum:
— dla części I – 55 kW każda,
— dla części II – 250 kW każda.
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Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy będą brali udział w realizacji zamówień, to jest
osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi
uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
a) do projektowania w specjalności:
— architektonicznej,
— konstrukcyjno-budowlanej,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
b) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
— konstrukcyjno-budowlanej,
— drogowej,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Jak również osoba posiadająca:
c) uprawnienia E i D w zakresie urządzeń elektroenergetycznych grupy I do 15 kV.
Uwaga! Zamawiający wymaga, aby były to minimum 3 osoby (jedna z odpowiednimi uprawnieniami do
projektowania, jedna z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania, jedna z uprawnieniami E i D.
Na potwierdzenie spełniani tych warunków, Wykonawca na wezwanie Wykonawcy przedłoży:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (...);
2) wykazu robót budowlanych 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, (...);
3) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
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 dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, (...).
Z uwagi na zbyt małą liczbę znaków w polu ogłoszenia, Zamawiający informuje, że pozostałe szczegółowe
zapisy dot. złożenia dokumentów znajdują się w punkcie 10 SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Uwaga!
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w poniższych wysokościach:
— dla części I zamówienia – 190 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych),
— dla części II zamówienia – 290 000,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:
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1. pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku PKO BP O/Gdynia nr konta: 66 1440 1026 0000
0000 0034 1924;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawarto w pkt 13 SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w
oryginale.
Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
sporządzone w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) musi być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, spełnianie przez nich warunków
udziału w postępowaniu określonych w punktach 8.1.2.2.1, 8.1.2.2.2. i 8.1.2.3. SIWZ oceniane będzie łącznie a
badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 4.1.21–4.1.26 SIWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy określający istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/05/2020
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Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – ul. Platynowa 19/21, Gdynia, POLSKA, pokój nr 6

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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