Gdynia, dnia 26 października 2020 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr: PKA/ZO/1/2020
na
Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO działającego na rzecz
Zamawiającego przy realizacji zadań dotyczących:

1. ,,Zaprojektowania oraz kompleksowej budowy 22 stanowisk „wolnego” ładowania
autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa miejsc postojowych, rozbudowa placu
manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni przy ul. Platynowej”,
oraz
2. ,,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, Plac 1 Brygady Pancernej w Gdyni, Polskiej w Gdyni, Wójta Radtkego w Gdyni”,
Zadania realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego
w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową
punktów doładowań” w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego
transportu zbiorowego w miastach”.
1.

Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy
ul. Platynowej 19/21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000076927, NIP 5861003497, REGON 190396358, kapitał zakładowy 40.111.500,00 zł,
e-mail: pka@pkagdynia.pl www.pkagdynia.pl

2.

Tryb udzielania zamówienia
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postępowania
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni przy udzielaniu
zamówień sektorowych, których wartość przekracza 30.000 EURO, ale jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Regulamin dostępny jest pod
adresem:_
https://www.pkagdynia.pl/zarzadzenie-nr-1-2019-zasady-udzielaniazamowien-publicznych_421a .
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2.2.Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym, którego wartość jest niższa niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych (zwanej dalej PZP).
2.3.Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności obsługi sieci
świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego, o który mowa
w art. 132 ust. 1 pkt 6 PZP.
2.4. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności, w sposób
zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców.
2.5.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca
samodzielnie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
jak również koszty związane z zawarciem umowy.
3.

Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją umów zawartych przez
Zamawiającego w ramach projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego
w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz
budową punktów doładowań” w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020 Oś
priorytetowa 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie
6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”.
3.2. Zamawiający zawarł dwie odrębne umowy, obie z jednym wykonawcą (zwanym dalej
Wykonawcą ZI), na:

1) 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 – zwana dalej zadaniem inwestycyjnym
nr 1.
2) 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, Plac 1 Brygady Pancernej w Gdyni, Polskiej w Gdyni, Wójta Radtkego w Gdyni – zwana
dalej zadaniem inwestycyjnym nr 2.
3.3. Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi robotami
i pracami związanymi z zadaniami inwestycyjnymi nr 1 i nr 2. Pełnienie funkcji
nadzoru inwestorskiego polegać będzie na kontroli nad realizacją zadania
inwestycyjnego 1 i zadania inwestycyjnego 2, w szczególności polegać będzie na
wykonywaniu następujących czynności:
a) nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego 1 i zadania inwestycyjnego 2,
b) koordynowanie prac Wykonawcy ZI oraz jego podwykonawców w zakresie
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c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

m)

realizacji zadania inwestycyjnego 1 i 2, co do zgodności z dokumentacją
i jakością zastosowanych materiałów i prowadzonych prac,
kontroli przebiegu realizacji całości prac wykonywanych przez Wykonawcę ZI
i jego podwykonawców w ramach zadania inwestycyjnego 1 i 2, również
w zakresie zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych
użytkowników,
reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,
sprawdzanie jakości wykonywania robót i prac, również na etapie
projektowym,
kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,
kontrola robót pod względem terminowości ich wykonania,
kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem prac,
rozliczenie i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego
z realizacją zadania inwestycyjnego nr 1 i nr 2,
wykonywanie w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji
i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę ZI,
kompleksowa pomoc przy rozliczeniu zadania inwestycyjnego 1 i 2, w tym
środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój
publicznego transportu zbiorowego w miastach,
wsparcie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych
i administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego 1
i realizacją zadania inwestycyjnego 2,
kontrola przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania
porządku, a w przypadku stwierdzenia, iż roboty prowadzone są w sposób
zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej
przez Zamawiającego z Wykonawcą ZI wstrzymanie ich i niezwłoczne
pisemne zawiadomienie Zamawiającego.

3.4. W związku ze współfinansowaniem przedsięwzięcia objętego nadzorem ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, należy nadzorować
prace pod kątem zgodności z przepisami wdrażającymi ten program. W tym
w szczególności z:
a) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.
U. z 2018 r. poz.1431);
b) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081);
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c) wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020. Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie www.pois.gov.pl.
3.5. W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego świadczone będą usługi w taki
sposób, aby zadanie inwestycyjne 1 i 2 zostały wykonane zgodnie z umową,
dokumentacją projektową, ofertą i umową zawartą z Wykonawcą ZI, w ustalonym
terminie, przy skutecznym wyegzekwowaniu od Wykonawcy ZI wymagań
dotyczących jakości stosowanych materiałów i urządzeń, jakości prac i kosztów ich
realizacji, jak również prawidłowe rozliczenie oraz uzyskanie stosownych decyzji lub
pozwoleń.
3.6. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do
zweryfikowania i potwierdzenia poprawności przygotowanego przez Wykonawcę ZI
rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego 1 i 2 i następnie przedłożenia go
Zamawiającemu.
3.7. Jeżeli w okresie realizacji zadania inwestycyjnego 1 lub 2 zajdzie konieczność
wykonania robót / prac dodatkowych nieprzewidzianych umowami zawartymi
z Wykonawcą ZI, inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek niezwłocznie
zawiadomić o tym Zamawiającego.
3.8. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych obowiązkiem
inspektora nadzoru inwestorskiego będzie ponadto sprawdzenie faktycznie
wykonanych robót / prac oraz ich prawidłowości - bez odrębnego wynagrodzenia.
3.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do nadzorowania budowy
w takich odstępach czasu, aby była zapewniona ciągłość i skuteczność nadzoru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Zakres prac objętych nadzorem:
wykonanie dokumentacji projektowej,
uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień,
uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych, dla których uzyskanie
pozwolenia jest wymagane lub złożenie zgłoszenia robót budowlanych,
d)
wybudowanie stacji ładowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodarowania terenu, w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty w
skład której będą wchodzić:
I. 22 stanowiska „wolnego” ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą,
budowa miejsc postojowych, rozbudowa placu manewrowego na zajezdni
autobusowej w Gdyni przy ul. Platynowej,
II. 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,

3.10.
a)
b)
c)
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Godebskiego w Gdyni, Plac 1 Brygady Pancernej w Gdyni, Polskiej w Gdyni,
Wójta Radtkego w Gdyni”,
e)
wykonanie niezbędnych przyłączy energetycznych z istniejącej stacji
transformatorowej w lokalizacji na ul. Polskiej w pozostałych lokalizacjach
dostarczenie i uruchomienie stacji transformatorowych, wykonanie przyłączy
energetycznych do ładowarek,
f)
budowę miejsc postojowych na potrzeby stacji ładowania autobusów wraz
z niezbędnymi drogami dojazdowymi,
g)
wykonanie rozruchu obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego nr 1 i nr 2,
h)
przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do
eksploatacji.
3.11.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny kod CPV - 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne
i kontrolne
a) 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
b) 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
c) 71540000-5 Usługi zarządzania budową
d) 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
e) 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
f) 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
g) 71 541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym
h) 71 310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
3.12.
Zamawiający
dopuszcza
powierzenie
wykonania
zamówienia
podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
3.13.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
zobowiązany będzie podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych dot. podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
oraz przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.

Zamawiając nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

str. 5

6.

Termin realizacji umowy.
6.1.Wykonawca rozpocznie realizację niniejszej umowy od dnia jej podpisania.
6.2.Wykonawca będzie świadczył usługi do czasu podpisania przez Zamawiającego
z Wykonawcą ZI Protokołu Odbioru Końcowego, dotyczącego zadania
inwestycyjnego 1 i 2, zgodnie z postanowieniami umów zawartymi
z Wykonawcą ZI, jak również przez cały okres rękojmi i gwarancji (wszystkich
udzielonych gwarancji) wynikających z obu umów podpisanych przez
Zamawiającego z Wykonawcą ZI.

7.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
7.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynnościZamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie,
7.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, to jest:
7.1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał
usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi polegającymi na:
a. nadzorze inwestorskim w branży elektroenergetycznej (min. 1 usługa),
b. nadzorze inwestorskim w branży konstrukcyjno- budowlanej (min. 1
usługa).
c. nadzorze inwestorskim w branży inżynieryjnej drogowej (min. 1 usługa).
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków należy złożyć wykaz usług,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy
o należytym wykonaniu usługi oraz wskazanie uzasadnionych obiektywnych przyczyn
braku przedstawienia dowodów.
Ocena spełniania w/w warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, w formule spełnia/ nie spełnia.
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7.1.2.2. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które będą brały
udział w realizacji zamówienia tj.:
a)
Kierownika
Projektu/Inspektor
Nadzoru
Inwestorskiego–
posiadającego następujące kwalifikacje i umiejętności:
− wykształcenie wyższe techniczne,
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
− doświadczenie w zakresie kierowania lub nadzorowania nad robotami
budowlanymi o wartości co najmniej 7 000 000 zł brutto,
− znajomość języka polskiego,
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektroenergetycznejposiadającego następujące kwalifikacje i umiejętności
− wykształcenie wyższe techniczne,
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
− doświadczenie w zakresie kierowania lub nadzorowania nad robotami
budowlanymi w branży elektroenergetycznej o wartości co najmniej
200 000 zł brutto,
− znajomość języka polskiego.
c)
Inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnobudowalnej - posiadającego następujące kwalifikacje i umiejętności
− wykształcenie wyższe techniczne,
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w branży
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
− doświadczenie w zakresie kierowania lub nadzorowania nad robotami
budowlanymi o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto,
− znajomość języka polskiego.
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy złożyć wykaz osób które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
sposobu dysponowania tymi osobami przez Wykonawcę.
W przypadku nie spełniania wymogu znajomości języka polskiego przez ww. osoby
Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku poprzez zatrudnienie na własny koszt przez
Wykonawcę tłumacza/tłumaczy języka polskiego. Informację o zatrudnieniu tłumacza należy
podać w wykazie osób w kolumnie język.
Ocena spełnienia powyższego warunku odbędzie się w formule spełnia/nie spełnia na
podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą przez Wykonawcę.
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7.1.3.

znajdują się w sytuacji ekonomiczniej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, to jest:

a. wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych).
Ocena spełnienia powyższego warunku odbędzie się w formule spełnia/nie spełnia. Na
potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wraz z ofertą przedłoży dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 300.000,00 złotych.
b. wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę
300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Ocena spełnienia powyższego warunku odbędzie się w formule spełnia/nie spełnia. Na
potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wraz z ofertą przedłoży dokument
potwierdzający, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę
300.000,00 zł.
7.1.4.
7.2.

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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 10% udziałów lub akcji,
c.
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d.
pozostawianiu 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.
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Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika
nr 6 do zapytania ofertowego nr: PKA/ZO/1/2020 z dnia 26 października 2020 r., brak
spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.3.

Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2)

wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669);
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
c) skarbowe;
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769);

3)

wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);

4)

wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;

6)

wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny
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wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

7.4.

7)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)

wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)

wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na
celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;

10)

wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

11)

wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;

12)

wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

13)

wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 zapytania ofertowego.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę,
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
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jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.).
7.5. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców o wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7.6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.7. W celu potwierdzenia braku podstawa wykluczenia, o których mowa w 7.3 i 7.4.,
wraz z ofertą Wykonawca przedłoży oświadczenie, którego wzór stanowi
Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
7.8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym zapytaniu, lub którzy
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty
zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym jako
termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający wzywa także,
w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
złożonych oświadczeń lub dokumentów.
7.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie
niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7.10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 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.
7.12. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
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7.13.
7.14.
7.15.
7.16.

8.

żąda przedłożenia dokumentów (należy je załączyć do oferty), które określają
w szczególności:
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, będzie realizował zamówienie.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
złoży wraz z formularzem oferty:
1)
wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie,
o czym jest mowa w punkcie 7.1.2.1. zapytania ofertowego,
2)
wykaz osób, o czym jest mowa w punkcie 7.1.2.2. zapytania ofertowego,
3)
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej, o czym jest mowa w punkcie 7.1.3.a) zapytania
ofertowego,
4)
dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej, o którym jest mowa w punkcie 7.1.3.b) zapytania ofertowego,
5)
oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o którym jest
mowa w punkcie 7.7. zapytania ofertowego,
6)
oświadczenie, o którym jest mowa w punkcie 7.2. zapytania ofertowego,
7)
pełnomocnictwo, o ile oferta składana jest przez pełnomocnika,
8)
dokument, o którym mowa w punkcie 7.12. zapytania ofertowego, o ile ma
zastosowanie.
8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia/ dokumenty, o których mowa w 8.1.5), 8.1.6.) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

9.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
9.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
9.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują sobie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). UWAGA!
z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą, które muszą być
złożona w formie pisemnej.
Adres e-mail Zamawiającego do korespondencji: pka@pkagdynia.pl
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9.3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Grzegorz Zaleski
g.zaleski@pkagdynia.pl
oraz
Dominika
Kowalkowska
d.kowalkowska@pkagdynia.pl
9.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem
telefonu.
9.5. Oświadczenia lub dokumenty przesyłane będą w postaci skanu lub w formie
elektronicznej to jest dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, z wyłączeniem oferty i wszystkich dokumentów składanych wraz
z ofertą, które muszą mieć formę pisemną.
9.6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, dokumenty, wnioski,
zawiadomienia oraz inne informacje przy użyciu adresu e-mail, każda ze stron na
żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na
3 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść pytań i udzielonych odpowiedzi zamieszczona zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego oraz w Bazie konkurencyjności.
9.8. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym.
10. Opis sposobu przygotowania oferty:
10.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
10.2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w
tym dokumencie.
10.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści
zapytania ofertowego.
10.4. Ofertę należy złożyć w PLN. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
10.5. Oferta i wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy.
10.6. W przypadku składania oferty wspólnej (np. przez spółkę cywilną lub konsorcjum)
oferta i wszystkie dokumenty, składające się na ofertę, powinny być podpisane przez
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.7. Podpis osoby upoważnionej na oświadczeniach i dokumentach musi być złożony w
sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą, tj. czytelny podpis lub podpis
i pieczątka z imieniem i nazwiskiem.
10.8. Poprawki (w tym, w szczególności przekreślenia, uzupełnienia, przerobienia,
nadpisania itp.) powinny być naniesione przez Wykonawcę czytelnie oraz opatrzone
podpisem/parafą osoby upoważnionej.
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10.9. Oferta musi być:
a) sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
(formularz oferty),
b) kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być
zgodna z jego treścią,
c) zawierać wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 8.1. zapytania ofertowego,
d) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu.
10.10. Formularz oferty, jak również dokumenty składane wraz z ofertą, o których mowa
w punkcie 8.1. zapytania ofertowego muszą być złożone w oryginale, w formie
pisemnie. Zamawiający dopuszcza złożenie niżej wymienionych dokumentów, z punktu
8.1. w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
a)
Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług (8.1.1),
b)
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC (8.1.3),
c)
Dokument potwierdzający środki finansowe lub zdolność kredytową (8.1.4)
10.11. Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.12. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r. poz. 419). Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone należy umieścić w
oddzielnej kopercie z ponumerowanymi stronami i opatrzonym nazwą: „Załączniki
zastrzeżone – informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10.13. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz
adresu, warunków płatności, doświadczenia Kierownika Projektu zawartych w ofercie.
10.14. W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty
w formie skanu dokumentu.
10.15. W razie złożenia oferty niepodpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy w nin. postępowaniu lub bez ważnego dokumentu pełnomocnictwa,
Zamawiający zwróci się do tego Wykonawcy o uzupełnienie tych braków formalnych
wyznaczając temu Wykonawcy stosowny termin, nie krótszym niż 5 dni.
10.16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
10.17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzanych zmianach
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lub wycofaniu oferty powinny być w formie przewidzianej przez Zamawiającego dla
złożenia oferty, przed upływem terminu składania ofert.
11. Miejsce i termin składania ofert:
11.1Oferty należy składać w formie pisemnej:
a)

b)

c)

w dokładnie zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie na adres Zamawiającego:
ul. Platynowa 9/21, 80-154 Gdynia opatrzone tytułem: OFERTA na Zapytanie
ofertowe PKA/ZO/1/2020 z dnia 26 października 2020 r. UWAGA Na kopercie
musi widnieć napis „NIE OTWIERAĆ do 10 listopada 2020 r. godz.: 10:00” . Ze
względu na sytuację epidemiologiczną Zamawiający nie rekomenduje składania
osobistego, sugeruje wysłanie Oferty za pomocą operatora pocztowego lub kurierem.
Jeżeli Wykonawca chce złożyć ofertę osobiście, należy ją złożyć w pokoju
Sekretariatu.
termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2020 r. o godz. 9:00; Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego.
oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11.2.Miejsce otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu 10 listopada 2020 r. o godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego ul. Platynowa 9/21, pokój nr 6.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i w trosce o bezpieczeństwo Wykonawcy
oraz pracowników Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia transmisji z otwarcia ofert. Transmisja zostanie przeprowadzona
przy pomocy powszechnych i bezpłatnych serwisów. O formie i miejscu transmisji
Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej nie później niż 48 h przed
planowanym terminem otwarcia.
11.3. Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i doświadczenia Kierownika
Projektu. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie. Oferta po terminie nie podlega zwrotowi. Przed otwarciem ofert,
Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. Kryteria oceny ofert
Nr Kryterium
1. Cena oferty– waga 90 %
2. Doświadczenie Kierownika Projektu - waga 10%

Oznaczenie
Kco
Dkp
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Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać wynosi 100 pkt. Zamawiający wybierze jako
najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów (Sp), uzyskanych
we wszystkich kryteriach oceny ofert:
Sp = Kco + Dkp
gdzie:
Sp – łączna suma punktów,
Kco – liczba punktów w kryterium Cena oferty,
Dkp – liczba punktów w kryterium Doświadczenie Kierownika Projektu.
1) Kryterium cena oferty (Kco):
Cena – ocenie podlegać będzie całkowity koszt realizacji Zamówienia, uzględniający
wszelkie niezbędne prace, tj. Cena brutto oferty podana w Formularzu Oferty.
Cenę oferty należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym.
Cena ustalona w Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy i będzie
podlegać zmianom tylko w zakresie opisanym we wzorze umowy.
Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem
ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Obliczenie punktów przyznanych ofercie za kryterium „Cena oferty” nastąpi według
następującego wzoru:

𝑲𝒄𝒐 =

𝑪𝒎𝒊𝒏
× 𝟗𝟎
𝑪𝒐𝒇

gdzie:
Kco – liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium Cena oferty,
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Cof – cena brutto badanej oferty.
2) Kryterium Doświadczenie Kierownika Projektu /Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (Dkp):
W kryterium Dkp Wykonawca otrzyma punkty za przedstawienie dodatkowego doświadczenia
względem doświadczenia przedstawionego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty jednej osobie przeznaczonej do pełnienia funkcji
Kierownika Projektu /Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Zamawiający nie dopuszcza wskazania więcej niż jednej osoby na to stanowisko. W przypadku
wykazania więcej niż jednej osoby na to stanowisko Zamawiający nie przyzna Wykonawcy
punktów w kryterium „Doświadczenie Kierownika Projektu /Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego”.
Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy, który wykaże, że osoba wskazana na stanowisko
Kierownika Projektu /Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiada dodatkowe doświadczenie
ponad opisane w warunkach udziału w postępowaniu w pkt. 7.1.2.2.a) tiret 3, a to jest:
a) Za każde dodatkowe doświadczenie w zakresie kierowania lub nadzorowania nad robotami
budowlanymi o wartości co najmniej 7 000 000 zł brutto, ponad to wskazane na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przyzna 2,5 pkt.

𝑫𝒌𝒑

𝑫𝒌𝒑/𝒊
=
× 𝟏𝟎
𝑫𝒌𝒑/𝒎𝒂𝒙

Dkp – liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium Doświadczenie
Kierownika Projektu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Dkp/max – Doświadczenie Kierownika Projektu /Inspektora Nadzoru Inwestorskeigo
z najwjększą liczbą punktów spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Dkp/i – Doświadczenie Kierownika Projektu /Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badanej
oferty.
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.
W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę w tym kryterium żadnego dodatkowego
doświadczenia Kierownika Projektu /Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostanie przyznane
„0” punktów.
Wykonawca może wskazywać doświadczenie Kierownika Projektu /Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert.
13. Informacje pozostałe
1)
2)

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Dzień opublikowania zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności jest dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
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3) Informacje o uzyskanych przez wykonawców punktach w postępowaniu
zamieszczona zostanie na stronie internetowej zamawiającego oraz w bazie
konkurencyjności w dniu otwarcia ofert. Informacja o wyniku postępowania zostanie
zamieszczona po zbadaniu ofert i przedłożonych dokumentów oraz będzie zawierała:
nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia, doświadczenie
Kierownika Projektu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz liczbę uzyskanych
punktów.
4) Po przeprowadzeniu postępowania następuje zawarcie umowy z wykonawcą w formie
pisemnej lub elektronicznej (wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym,
zamawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu
o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5) Zamawiający poprawia w tekście oferty:
a)
oczywiste omyłki pisarskie,
b)
omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty –
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
6) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z zastrzeżeniem
punktu 5 powyżej;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; przez rażąco
niską cenę należy rozumieć cenę niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu
do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej, która budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów,
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w punkcie 5 powyżej;
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
g) wykonawca został wykluczony z postępowania.
7)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
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8)
9)
10)
11)
12)

chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty. Powyższą kwotę Zamawiający poda przed otwarciem ofert,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
Informacja o unieważnieniu postępowania zawarta zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego oraz w bazie konkurencyjności,
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia zamieszczenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Warunki istotnych zmian umowy zostały określone w par.9 Umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych usług, nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Klauzula informacyjna o Administratorze danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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, informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia w trybie niniejszego zapytania ofertowego (np. osób, których
dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca)
jest: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy
ul. Platynowej 19/21, 81-154 Gdynia, KRS 0000076927, NIP 5861003497, REGON
190396358, adres e-mail: sekretariat@pkagdynia.pl, tel. +48 58 623 05 76 (dalej:
„Administrator”);
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez Administratora,
drogą elektroniczną możliwy jest na następujący adres e-mail: iodo@pkagdynia.pl lub
drogą poczty tradycyjnej na adres: ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia z dopiskiem
„Inspektor Ochrony Danych”;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego działającego
na rzecz Zamawiającego przy realizacji zadań określonych w zapytaniu ofertowym
nr PKA/ZO/1/2020 z dnia 26 października 2020 r. (dalej „postępowanie”), wykonania
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umowy dot. realizacji zamówienia lub realizacji obowiązków publicznoprawnych
związanych z postępowaniem lub wykonaniem umowy, wynikających przede
wszystkim z postanowień odpowiednich przepisów prawa, w tym przepisów
podatkowych - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia
i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO oraz art. 10 RODO) oraz wypełnienie
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
4. ponadto dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej
polegających w szczególności na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
5. dane osobowe mogą być także przetwarzane poprzez monitoring wizyjny prowadzony
przez Administratora na jego nieruchomościach lub w jego pojazdach w celu
zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę – podstawą
prawną przetwarzania danych w systemie monitoringu wizyjnego jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
6. kategorie danych osobowych osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca
udostępnił Administratorowi w postępowaniu:
- w stosunku do osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu (osoby będące członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy lub
podwykonawcy, lub posiadające w przedsiębiorstwie Wykonawcy lub
podwykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne): imię, nazwisko, stanowisko pracy, miejsce pracy, dane dotyczące
wyroków skazujących lub naruszeń prawa lub inne dane identyfikujące tożsamość
osoby fizycznej;
- w stosunku do osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy: imię
i nazwisko, stanowisko służbowe lub inne dane umożliwiające identyfikacje
tożsamości takiej osoby lub inne dane identyfikujące tożsamość osoby fizycznej;
- w stosunku do osób upoważnionych przez Wykonawcę do kontaktu
z Administratorem, przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji
ewentualnej umowy oraz nadzoru nad realizacją ewentualnej umowy: imię
i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, dni i godziny pracy, adres e-mail
lub inne dane identyfikujące tożsamość osoby fizycznej;
- w stosunku do osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia: imię
i nazwisko, zakres wykonywanych czynności, informacja na temat wymaganych
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, informacja o podstawie dysponowania
tym zasobem osobowym przez Wykonawcę, dane kontaktowe lub inne dane
identyfikujące tożsamość osoby fizycznej;
- w stosunku do podwykonawców Wykonawcy: imię, nazwisko, firma/nazwa
podwykonawcy, NIP, adres pocztowy, telefon, adres e-mail, adres internetowy lub
inne dane identyfikujące tożsamość osoby fizycznej;
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- w stosunku do osób wyznaczonych przez podwykonawców Wykonawcy do kontaktu
z Zamawiającym: imię, nazwisko, firma/nazwa podwykonawcy, stanowisko
służbowe, numer telefonu, dni i godziny pracy, adres e-mail lub inne dane
identyfikujące tożsamość osoby fizycznej;
- w stosunku do osób upoważnionych do reprezentowania podwykonawcy Wykonawcy:
imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub inne dane identyfikujące tożsamość takiej
osoby.
7. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty prowadzące w imieniu
Administratora niniejsze postępowanie, pracownicy lub współpracownicy
Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi
księgowe, rejestracja korespondencji, rozliczanie rozmów telefonicznych, operatorom
pocztowym i kurierom, bankom oraz innym podmiotom świadczącym usługi płatnicze,
podmioty będące dostawcami systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,
podmioty świadczące usługi prawne lub podmioty świadczące usługi archiwizacji
dokumentów. Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi
Administrator prowadzi współpracę, w tym w szczególności podwykonawcom,
klientom i innym dostawcom oraz kontrahentom - z poszanowaniem obowiązujących
przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom
lub innym podmiotom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa;
8. dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego
postępowania, obowiązywania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych
roszczeń z nich wynikających. Po tym okresie dane będą przechowywane jedynie
w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa;
9. podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest niezbędne do przeprowadzenia
postępowania, zawarcia umowy oraz w pewnym zakresie wymagane na podstawie
przepisów prawa. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia
umowy na realizację zamówienia;
10. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
11. osoby , których dane osobowe dotyczą, posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;
f) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych przez Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna się, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza
przepisy RODO.
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Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu w sposób gwarantujący
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Ponadto Administrator informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest
zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych
z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje Administratorowi i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
a) Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – Wykaz usług,
załącznik nr 3 – Wykaz osób,
Załącznik nr 4 – Wzór umowy,
Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia (powiązania osobowe lub kapitałowe)
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia (podstawy wykluczenia)
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