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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji 
i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym 
w SIWZ  
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I. Nazwa i adres Zamawiającego  

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
ul. Chrzanowskiego 10  
81-338 Gdynia  
Polska  
Faks:+48 58 621-72-31  
e-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl  
Godziny pracy: 715-1515 od poniedziałku do piątku  
Adres strony internetowej: www.umgdy.gov.pl  

 
II. Tryb udzielania zamówienia i informacje o postępowaniu 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie przepisu 
art. 24aa ustawy Pzp, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami 
określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
(procedura odwrócona).  

5. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 
Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projekt pn: 
„Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z 
koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu 
pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia funkcji 
Kierownika Projektu, w tym wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie branż: 
elektrycznej, sanitarnej oraz drogowej nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. 
„Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami 
budowlanymi, koordynację wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zarządzanie 
i kontrolę rozliczenia robót budowlanych. 

3. W ramach projektu będą realizowane roboty budowlane: 
1) przedłużenie Pirsu Pasażerskiego o około 65,5 m w kierunku Zalewu Wiślanego 

i wykonanie prac podczyszczeniowych wokół przedłużonego pirsu (na pow. 16 275 m2); 
2) zabezpieczenie skarpy wraz z wydłużeniem nabrzeża w porcie w Krynicy Morskiej, 

w formule zaprojektuj i wybuduj 
4. W związku z tym, że roboty budowlane objęte Projektem są współfinasowane z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wykonawca będzie zobowiązany do 
przygotowywania Zamawiającemu danych, comiesięcznych raportów z realizacji Projektu 
i informacji dla potrzeb monitorowania realizacji i rozliczenia robót z podziałem na koszty 
kwalifikowalne i niekwalifikowalne.  

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 
do SIWZ. 
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6. Dokumenty opisujące zakres zadań i robót budowlanych do wykonania w ramach 
Projektu stanowią Załącznik nr 9 i są dostępne na stronie www.umgdy.gov.pl wraz z 
dokumentacją przetargowa pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 
pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie 
rybackim” 

7. Planowany termin wykonania robót budowlanych został ustalony na 17 miesięcy od daty 
zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, ale nie później niż do 31 października 
2022 r. Ponadto wykonawca robót budowanych jest zobowiązany do  wykonania 
dokumentacji projektowej dla robót w zakresie zabezpieczenia skarpy wraz z wydłużeniem 
nabrzeża i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na ten zakres robót w 
terminie 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

8. Przedmiot zamówienia jest oznaczony we Wspólnym Słowniku Zamówień (Kody CPV) pod 
kodami:  
71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego 
71.54.00.00-5 - Usługi zarządzania budową 
71.24.70.00-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 

9. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z rozliczeniem budowy 
były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 1074r. 
– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.) zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy 

- sposób dokumentowania zatrudnienia określono w § 6 ust. 2 umowy. 
- uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli określono w § 6 ust. 2 umowy. 
- sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w § 10 ust. 1 pkt 5) umowy 

*Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za 
wynagrodzeniem. 

10. Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego 
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia, w przypadku 
zaistnienia konieczności dłuższego sprawowania nadzoru nad prowadzoną budową.  
Wartość tego zamówienia nie przekroczy wartości 30 000 zł netto. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
13. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia  

  Termin wykonania zamówienia: 18 miesięcy, nie później niż do 30 listopada 2022 r.    
 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 
w zakresie: 
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych 
warunków w tym zakresie;  

1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych 
warunków w tym zakresie;  

1.3 zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, 
że: 
1.3.1 wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwie usługi 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej polegającej na 
wykonaniu morskiej budowli hydrotechnicznej1), takiej jak: falochron, pirs lub 
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nabrzeże, każda o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 (pięć milionów) PLN 
brutto 

 
Informacje uzupełniające: 
1)  morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu §2 pkt 6 rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie 
warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998r., Nr 101, poz. 645 ze zm.) 

2)  Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych 
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej 
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany 
przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie 
ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs 
przed tym dniem.  

 
 

1.3.2 skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego niżej wymienione 
osoby, spełniające następujące wymagania:  

 
1) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu, 

posiadającą: 
a) wykształcenie wyższe techniczne; 
b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem 

jako kierownik projektu/inżynier rezydent/kierownik zespołu 
inwestora zastępczego; 

c) doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji (od rozpoczęcia 
do zakończenia lub przez okres minimum 12 miesięcy) jako kierownik 
zespołu/kierownik projektu/inżynier rezydent/ kierownik zespołu inwestora 
zastępczego* w ramach zakończonego zadania inwestycyjnego 
dotyczącego robot budowlanych o wartości co najmniej 5.000.000 (pięć 
milionów) PLN brutto;  

 

* - lub inna równoważna (inaczej nazwana) funkcja kierownicza, w ramach 
której dana osoba wykonywała czynności polegające na kompleksowym 
zarządzaniu projektem, w tym rozpatrywaniu roszczeń oraz zarządzała 
zespołem nadzoru inwestorskiego 
 

2) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru w branży 
sanitarnej, posiadającą: 
a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych; 

b) co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy / 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień, o 
których mowa w lit. a) (liczone od daty uzyskania uprawnień) 
 

3) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru w branży 
elektrycznej, posiadającą: 
a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 
b) co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy / 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień, o 
których mowa w lit. a) (liczone od daty uzyskania uprawnień) 
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4) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru w branży 

drogowej, posiadającą: 
a) uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej; 
b) co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy / 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień, o 
których mowa w lit. a) (liczone od daty uzyskania uprawnień) 
 

Informacje uzupełniające:  
  

1) Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji przez jedną osobę   
2) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych 

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach 
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono do ww. przeliczenia zastosowany 
będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem; 

3) Uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 
1333, 2127); 

4) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów 
wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na 
zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej 
(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 220); 

5) W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje 
zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia, zgodnie z prawem 
działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską), 
uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie 
usługi w zakresie swego zawodu, po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz 
zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.); 

6) Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są 
uprawnienia budowlane rozumie się pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania 
uprawnień do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.  

 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (lub 
podmiotów trzecich, o których mowa w pkt 4 poniżej), warunki, o których mowa w pkt 1.3 
powyżej zostaną spełnione jeżeli: 

 a) jeden z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że 
posiada wymagane doświadczenie, o którym mowa w pkt  1.3.1  

b) łącznie Wykonawcy wykażą, że dysponują wymaganym personelem, o którym mowa 
w pkt 1.3.2. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 4 powyżej wystąpi 
wyłącznie w przypadku kiedy: 
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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 
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(Wykonawca może wykorzystać w tym celu formularz zobowiązania zawarty w 
Załączniku nr 6 do SIWZ); 

2) Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp (w 
zakresie analogicznym jak dla Wykonawcy); 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 
występuje którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 
oraz, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy Pzp.   

 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 16 – 20 
oraz na podstawie art 24  ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na 
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. (Nie 
dotyczy, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu). 

 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 
podstawie pkt 7 i 8 powyżej. 

 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte 
w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu uzupełnił część oświadczenia, o którym mowa 
w pkt 1 dotyczącą podwykonawców.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu uzupełnił część oświadczenia, o 
którym mowa w pkt 1 dotyczącą tych podmiotów.  

5. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1282 ze zm.). 
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6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  
6.1 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 3, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane należycie, przy czym 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. 
(Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) 

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór 
wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). 

 
6.2 w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:  
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;  

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 24 ust. 5 pkt 8 
ustawy Pzp) potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;  

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp), że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie  z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;  

 
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).  

8. Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt 7 powyżej Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
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konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa oddzielnie każdy z nich.      

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 powyżej pkt 1-3) – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
10.Dokumenty, o których mowa w pkt 9 ppkt 2) powyżej, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których 
mowa w pkt 9 ppkt 1) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem tego terminu. 

11.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 9 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 10 
powyżej stosuje się. 

12.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2 ppkt 1-3 powyżej.  

13.Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia.  

14.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 12 nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe określone w rozdziale V pkt 1.3 SIWZ. 
15.Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 
16.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów 
lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

17.W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j.Dz. U. z 
2020 r., poz. 1282 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 1261). 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami  

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty    
oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ dla których 
wymagana jest forma pisemna.  

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie powinny być składane na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 
81-338 Gdynia, Wydział Zamówień Publicznych.  

4. Zawiadomienia, wyjaśnienia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres: zam_pub@umgdy.gov.pl.  

5. Wszelkie zawiadomienia, wyjaśnienia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia ich 
otrzymania.  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej.  

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Anna Schroeder i Agnieszka Witkowska. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium  

IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Ppz).  

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do  
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
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X. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawca sporządza ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności w języku 
polskim, zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy (np. odpis z KRS), który należy 
załączyć do oferty – jeżeli nie jest możliwe jego bezpłatne pobranie ze strony internetowej  

4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
1) Formularz oferty  
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt. 1-5 niniejszej WISZ, 
3) Zobowiązania, o których mowa w rozdziale V pkt 5 SIWZ (jeżeli dotyczy) 
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 

5. Oferta oraz każdy z załączników (w tym Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik 
nr 1 do SIWZ) muszą być podpisane przez właściwe osoby ze względu na rodzaj 
dokumentu (odpowiednio wykonawca, współkonsorcjant, podwykonawca, osoba trzecia 
użyczająca zasoby itp.) 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 
ust. 4 ustawy Pzp. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
8. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  

9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 
zszyta, tak, by uniemożliwić jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.  

10. Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem operatora 
pocztowego lub kuriera w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy 
oraz opisem o treści: Oferta w postępowaniu pn: „Usługa pełnienia nadzoru 
inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych 
wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu 
pasażerskiego w morskim porcie rybackim”; nr sprawy: ZP.371.51.2020.ASc 
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 28.01.2021 r. i opatrzyć nazwą i dokładnym 
adresem Wykonawcy. 

11. Osobiste złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego możliwe będzie po uprzednim 
telefonicznym zgłoszeniu pod nr: tel. 58 355-32-12 lub 58 355-32-14.  

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1010, 1649), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 
odtajnieniem.  
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15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi 
na wezwanie Zamawiającego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Zamawiający uzna przedmiotowe zastrzeżenie za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert - dokument wprowadzający zmianę musi być 
złożony wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak 
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 
ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 
3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i 
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy 
ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

19. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

20. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
21. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

XI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

1. Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem operatora 
pocztowego lub kuriera na adres: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia – pok. nr 8 
(kancelaria ogólna) do dnia 28.01.2021 r. godz. 10:00 i opisać zgodnie z rozdziałem X pkt 
10 SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 39, w dniu określonym w 
Rozdz. XI ust. 1 powyżej, o godzinie 10:15 W zaistniałej sytuacji zagrożenia 
epidemicznego informujemy, że publiczne sesje otwarcia ofert przetargowych w 
postępowaniach prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, odbywają się w formie transmisji on-line. Link do kanału: 
https://www.youtube.com/channel/UCEz56jXsyB-p-e62gxMMLOQ  

5. Otwarcie ofert jest jawne.  
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.umgdy.gov.pl 

informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.  
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XII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca określa cenę poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym ceny jednostkowej 
za 1 miesiąc świadczenia usługi oraz łącznej ceny ofertowej brutto za okres 18 miesięcy 
świadczenia usługi (wzór formularza stanowi Załącznik 1 do SIWZ). 

2. Cena oferty musi uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia określony w Opisie 
przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy. 

3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia 
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest 
bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie 
warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
5. Kwoty podane w Formularzu oferty muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, 
powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).  

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określony został we 
wzorze umowy.  

7. Cena musi być określona w polskich złotych, w sposób jednoznaczny i wyrażona 
w cyfrach. Nie będą rozpatrywane oferty zawierające propozycje cen określone w sposób 
widełkowy (od kwoty „X” do kwoty „Y”) lub zawierające ogólne sformułowania 
np. „wynagrodzenie do uzgodnienia itp.”  

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.  

 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wagi każdego z kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryteriach:  
1) Cena ofertowa – C 
2) Czas reakcji Kierownika Projektu - T 
3) Doświadczenie Kierownika Projektu – KP 
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2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:  

Lp 

Kryterium  

Waga  
[%]  

Max 
liczba 

punktów
  

Sposób oceny wg   

1 
 Cena 
ofertowa (C) 

60%  60  

Punkty zostaną przyznane wg wzoru: 

Cena najtańszej oferty  
C = ------------------------------------ x 60 pkt  

Cena badanej oferty  
 

 
Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku 
 

2 

Czas reakcji 
Kierownika 

Projektu 
(T) 

20%  20 

Ocenie będzie podlegać zaoferowany przez Wykonawcę czas reakcji Kierownika Projektu. 
Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad: 
 

- Czas reakcji 8 godzin – 0 punktów  
- Czas reakcji 6 godzin – 10 punktów  
- Czas reakcji 4 godziny (i mniej) – 20 punktów  

 
UWAGA:  
Wykonawca w ofercie deklaruje czas reakcji w pełnych godzinach 
  

3 

Doświadczenie 
Kierownika 

Projektu 
(KP) 

20% 20 

Doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Kierownik Projektu 

Za doświadczenie posiadane przez Kierownika Projektu polegające na pełnieniu funkcji 
kierownika zespołu/kierownika projektu/inżyniera rezydenta/kierownika zespołu inwestora 
zastępczego – w ramach zakończonego zadania inwestycyjnego dotyczącego robót 
budowlanych o wartości co najmniej 5 000 000 (pięć milionów) PLN brutto, obejmującego 
wykonanie morskiej budowli hydrotechnicznej takiej jak: falochron, pirs lub nabrzeże - 
Zamawiający przyzna:  
- 10 punktów za pełnienie ww. funkcji na 1 lub 2 zadaniach, lub 
- 15 punktów za pełnienie ww. funkcji na 3 zadaniach, lub  
- 20 punktów za pełnienie ww. funkcji na 4 zadaniach  

 

 Wykonawca może uzyskać w ww. kryterium maksymalnie 20 punktów  

 

4 RAZEM  100%  100  ───────────────── 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 
wzoru:   
L = C + T + KP 

gdzie:  
L – całkowita liczba punktów,  
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa”,  
T – punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji Kierownika Projektu” 
KP - punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie Kierownika Projektu” 

 
4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa” dokonana zostanie, na podstawie łącznej 

ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru 
opisanego w tabeli powyżej.  

5. Kryterium „Czas reakcji Kierownika Projektu” oznacza zobowiązanie do  stawienia się 
Kierownika Projektu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie budowy 
lub w siedzibie Zamawiającego) liczonym w godzinach od przesłania przez 
Zamawiającego wezwania (na adres e-mail Wykonawcy lub faks), w razie nagłej 
potrzeby, które należy rozumieć jako: 

a )  zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robót wynikające z utrudnień, 
zmian warunków na terenie budowy, 

b )  konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym robót, technologii, fakturowania, robót dodatkowych i 
zamiennych oraz rozliczenia Zadania realizowanego przez wykonawcę robót, 
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c )  nagłe zdarzenie na terenie budowy wymagające niezwłocznej interwencji. 
Ocena punktowa w w/w kryterium dokonana zostanie, na podstawie oświadczenia 
złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz zasad podanych w tabeli 
powyżej. Maksymalny „czas reakcji” nie może być dłuższy niż 8 godzin od odbioru przez 
Wykonawcę informacji przekazanej przez Zamawiającego. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym żadnej z opcji lub zaznaczy więcej 
niż jedną opcję – Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt.  
 

6. Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie Kierownika Projektu” dokonana zostanie, 
na podstawie podanego przez Wykonawcę w ofercie doświadczenia osoby wskazanej do 
pełnienia funkcji Kierownika Projektu.  
6.1 W ramach zadań ocenianych w powyższym kryterium Wykonawca może wykazać także 

zadania wskazane w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu  
6.2 Punkty za doświadczenie zostaną przyznane za pełnienie udokumentowanej funkcji 

nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.  
6.3 Kryterium obejmuje wyłącznie usługi, których realizacja zakończyła się przed upływem 

terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.  
6.4 Ocenie podlegać będzie jedynie osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika 

Projektu wskazana Formularzu oferty.  
6.5 W zależności od liczby zadań podlegających ocenie - Zamawiający przyzna odpowiednią 

ilość punktów wynikającą z tabeli powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w 
formularzu ofertowym żadnej z opcji lub zaznaczy więcej niż jedną opcję – Zamawiający 
przyzna w tym kryterium 0 pkt.  

6.6 Informacje uzupełniające podane w rozdziale V pkt 1.3 SIWZ mają odpowiednie 
zastosowanie. 

7. Punkty zostaną przyznane ofertom niepodlegającym odrzuceniu. 
8. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 
ustawy Pzp).  

11. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawi taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:   
1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego umowy;  
2) dane osób umocowanych do podpisania umowy; 
3) Kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dotyczące 
osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do sprawowania tych funkcji. 

4) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  
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3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego (Załącznik nr 8 do WISZ).  
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w 
wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  
a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) 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.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 
art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: 81 1010 1140 0065 7813 9120 0000.  

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający zwraca je, 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest 
zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia 
Zamawiającemu, na pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. 
Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających 
abstrakcyjność gwarancji.  

7. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się na zabezpieczenie 
ewentualnych roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający zwróci Wykonawcy 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Umowy.  

9. Treść i forma dokumentu gwarancji oraz osoba gwaranta podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego.  
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10. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  

 
XVI. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub 
podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w 
art. 25a ust 1 ustawy lub oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 (w zakresie analogicznym 
jak dla Wykonawcy). 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację usługi. 

4. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie o którym mowa w 
rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 (w zakresie 
analogicznym jak dla Wykonawcy). Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego 
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

XVII. Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.  
 

XVIII. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawcę lub inne 
podmioty w ramach niniejszego postępowania jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Morskim w Gdyni jest Pan Artur 
Bojarski, email iod@umgdy.gov.pl*; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Usługa pełnienia 
nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót 
budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa 
pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim” prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 
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4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Wykonawcy wyrażona 
poprzez akt uczestnictwa w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz następujące przepisy prawa: 
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych   
b) akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych 
c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach   

5) dane pozyskane w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, 

6) dostęp do danych: 
a) dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do 
zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne; 

b) ograniczenie dostępu do danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie 
w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie 
z art. 8 ust 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  

c)  odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o 
zamówienie publiczne mogą być także podmioty z którymi Urząd Morski w Gdyni 
zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów 
informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres 
przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości 
zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia 
technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania 
poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych 
osobowych;  

d) w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane 
mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w 
lit. b);  

7) konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
9) podmioty, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w ramach 

niniejszego postępowania posiadają: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ich danych osobowych oraz 

otrzymania ich kopii; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich 

dotyczących, z tym, ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z 
postępowania oraz jego załączników, 

 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, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
którykolwiek z podmiotów uznać, że przetwarzanie danych osobowych ich 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) podmiotom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu  w toku 
niniejszego postępowania nie przysługuje: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO. 

11) podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia 
publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w 
nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający 
może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  

12) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

13) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

14) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia.  
 

XIX. Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej  

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.  

  

XX. Wykaz załączników 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:   

Lp.  Oznaczenie 
Załącznika  

Nazwa Załącznika  

1  Załącznik nr 1  Formularz Ofertowy  

2 Załącznik nr 2   Opis przedmiotu zamówienia  

3  Załącznik nr 3   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
do wykluczenia  

4  Załącznik nr 4  Wykaz usług  

5  Załącznik nr 5  Wykaz osób   

6  Załącznik nr 6  Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów 
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7  Załącznik nr 7  Oświadczenie grupa kapitałowa  

8  Załącznik nr 8  Wzór umowy 

 
 
 
9 

Załącznik nr 9  
 

Dokumenty opisujące zakres zadań i robót budowlanych do wykonania w 
ramach Projektu 

  Załącznik nr 9.1 
Dokumentacja projektowa i Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Przedłużenie Pirsu 
Pasażerskiego i wykonanie prac podczyszczeniowych wokół przedłużonego pirsu 

Załącznik nr 9.2 Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania zabezpieczenie skarpy wraz z wydłużeniem 
nabrzeża w porcie w Krynicy 
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 Załącznik nr 1 do SIWZ  

FORMULARZ OFERTOWY  

 

   
OFERTA  

  
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
ul. Chrzanowskiego 10  
81 – 338 Gdynia    

  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:  
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót 
budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu 
pasażerskiego w morskim porcie rybackim” 
  
Nr sprawy: ZP.371.51.2020.Asc 
 

A.  DANE WYKONAWCY:  
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 
ofertę:………………..…………….  

  
Wykonawca/Wykonawcy: …………………………………………………………………  
Adres: ……………………………………………………………………………………… 
   
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………………… 

  
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem:   
faks …………………………………  
e-mail ………………………………  

  
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  
……………………………………………………….………………………..  
…………………………………………………………………………………  

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1?     
[…] Tak [….] Nie  

                                             
1. Zgodnie z definicjami określonymi w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 

1292).   

  
 

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I OŚWIADCZENIA PODLEGAJĄCE OCENIE 
W KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Oferujemy wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją 
i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. 
„Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego  w morskim porcie rybackim” 

2. W kryterium „Doświadczenie zawodowe Kierownika  Projektu” oświadczam, że Pani/Pan 
……………………… (imię i nazwisko) …………………., wyznaczony/a do realizacji 
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zamówienia na stanowisko Kierownika  Projektu, sprawował/a funkcję Kierownika 
zespołu/kierownika projektu/inżyniera rezydenta/kierownika zespołu inwestora 
zastępczego – na następujących zakończonych zadaniach inwestycyjnych dotyczących 
robót budowlanych o wartości co najmniej 5 000 000 (pięć milionów) PLN brutto, 
obejmujących wykonanie morskiej budowli hydrotechnicznej takiej jak: falochron, pirs lub 
nabrzeże: 

 

Lp 
Nazwa zadania / inwestycji  

(opis robót)  
Sprawowana funkcja / okres 

sprawowania funkcji  
Wartość robót budowlanych 

1     

2 
    

3 
   

4 
   

Uwaga!  

 Powyższe oświadczenie jest składane w celu ustalenia liczby punktów, które uzyska Wykonawca w 
kryterium oceny ofert pt. Doświadczenie Kierownika Projektu, określonym w rozdziale XIII pkt 2 ppkt 
2 SIWZ. 

 W ramach zadań ocenianych w powyższym kryterium Wykonawca może wykazać także zadania 
wskazane w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu  

 Punkty za doświadczenie zostaną przyznane za pełnienie udokumentowanej funkcji przez wskazaną 
osobę nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.  

 Kryterium obejmuje wyłącznie usługi, których realizacja zakończyła się przed upływem terminu 
składania ofert w niniejszym postępowaniu. 
 

3. Oświadczam/oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, maksymalny czas reakcji 
(tj. stawienie się Kierownika Projektu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) 
w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby udziału w czynnościach podejmowanych przez 
Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym, nie przekroczy 
8 godzin i wyniesie …………… godzin od odbioru przez Wykonawcę informacji przekazanej 
przez Zamawiającego.  
 
Uwaga: 
Czas reakcji jest kryterium oceny ofert - zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 2 ppkt 3) SIWZ.   
W przypadku braku wypełnienia powyższego oświadczenia Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca deklaruje maksymalny czas reakcji (tj. 8 godzin), tym samym w 
przedmiotowym kryterium Wykonawca otrzymuje 0 pkt. Czas reakcji winien być określony w 
pełnych godzinach.  Nagła potrzeba została zdefiniowana w §3 ust. 3 pkt 4 Wzoru umowy – 
(Załącznik nr 7 do SIWZ).  

 

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:  
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia w cenie ………………………….zł BRUTTO 
za 1 miesiąc świadczenia usługi.  
 
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (ZA 18 MIESIĘCY) WYNOSI:........................................... 
zł,  

  
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ 
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D. OŚWIADCZENIA:  

1) Przedmiot zamówienia wykonam w terminie 18 miesięcy, nie później niż do dnia 30.11.2022 
r. 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia;  

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem Umowy i 
nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;  

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 
(włącznie z tym dniem);  

5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi na zasadach opisanych we 
wzorze umowy 

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:  
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego;  
2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto;  
3) zobowiązuję się posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia  

4) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 
umowy jest  e-mail: ………...……… tel./fax: .................................  

F. PODWYKONAWCY:  
Podwykonawcom zamierzam/my powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to 
wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców)  
1) .................................................................................................................................................  
2) .................................................................................................................................................  

H. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 
Oświadczam, ze wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* 

1)  rozporządzenie 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).  

 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

I. SPIS TREŚCI:  
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  

1) ………………………………..… 
2) …………………………………… 
3) …………………………………… 

 

 

……………………………………… 
Miejscowość / Data 

podpis osoby/osób uprawnionej/-ych  
     do reprezentowania Wykonawcy 
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 Załącznik nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót 
budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu 
pasażerskiego w morskim porcie rybackim” 
 
Nr sprawy: ZP.371.51.2020.ASc 
 

działając w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Oświadczam, iż na dzień składania ofert: 

 

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego  okolicznościach 

i przesłankach,  o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 

3, 4 i 8 ustawy Pzp 

2. spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej 

określone w SIWZ oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu 
                                                                                                         

……………………………………………………………………………… 

                                miejscowość, data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………………………….. ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku 
z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem 
następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………1 

 

……………………………………………………………………………… 

                                miejscowość, data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
Wykonawcy 

 
Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w rozdziale V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 
1 Jeżeli dotyczy podać odpowiednią mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 
24 ust. 1 pkt 13 – 22 lub art. 24 ust. 5 ustawy. 
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Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy  

niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….………………  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą 
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Oświadczenie dotyczące osób upoważnionych  
do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 

 
Oświadczam, że zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy, osobą/ 
osobami upoważnionymi do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy jest/są: 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

(w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii  dokumentów przez osobę 
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym /ewidencyjnym/ Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo).  

 

……………………………………………………………………………… 

                                miejscowość, data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

WYKAZ USŁUG 

 

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót 
budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu 
pasażerskiego w morskim porcie rybackim” 
 

Nr sprawy: ZP.371.51.2020.ASc 

 
 Wykonawca/Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..… 
(podać nazwę i adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Niniejszym oświadczam(y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi: 

L.p. Przedmiot usługi 
Wartość brutto 

(w PLN)  
Daty wykonania 
(od …… do……) 

 

Podmiot na rzecz którego usługi 
zostały wykonane (nazwa i adres) 

1. 

    

2. 

    

 

………………………………………
Miejscowość / Data 

 
…………………………………………………………… 

podpis osoby/osób uprawnionej/-ych  
     do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

WYKAZ OSÓB, 
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

 

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót 
budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu 
pasażerskiego w morskim porcie rybackim” 
Nr sprawy: ZP.371.15.2020.ASc 
 
 
 Wykonawca/Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………..……… 
(podać nazwę i adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Lp. 
Imię 

i nazwisko 

 

Kwalifikacje 
zawodowe/ 

uprawnienia/ 
wykształcenie* 

Zakres 
wykonywanych 

czynności/ 
planowana funkcja 

w realizacji 
zamówienia 

Opis doświadczenia 
zawodowego: 

  

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

osobą 

1  2. 3. 4. 5. 

1 

  

Kierownik Projektu 

 
- nazwa i opis zadania: 

……………………………
…………………………… 

- opis wykonywanych 
czynności (pełniona 

funkcji) 
……………… 

- okres wykonywania 
czynności  (od-do) 

……………… 
- nazwa Zamawiającego 

………………………… 

 
Samodzielnie na 

podstawie: 
………………………

………………* 
(należy wskazać 

rodzaj umowy 
np. umowa o pracę 

umowa cywilno-
prawna itp.) / 

osoba zostanie 
udostępniona 

przez inny podmiot 
na podstawie 

…………* (wskazać 
rodzaj umowy) 

 

2 

  

Inspektor Nadzoru 
w branży sanitarnej 

 
- nazwa i opis zadania: 

……………………………
…………………………… 

- opis i wartość robót 
hydrotechnicznych 

………………………… 
- opis wykonywanych 
czynności (pełniona 

funkcji) 
……………… 

- okres wykonywania 
czynności  (od-do) 

……………… 
- nazwa Zamawiającego 

……………………… 

 
Samodzielnie na 

podstawie: 
………………………

………………* 
(należy wskazać 

rodzaj umowy 
np. umowa o pracę 

umowa cywilno-
prawna itp.)  

/ 
osoba zostanie 
udostępniona 

przez inny podmiot 
na podstawie 

…………* (wskazać 
rodzaj umowy) 
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3 

  

Inspektor Nadzoru 
w branży 

elektrycznej 

 
- nazwa i opis zadania: 

……………………………
…………………………… 

- opis i wartość robót 
hydrotechnicznych 

………………………… 
- opis wykonywanych 
czynności (pełniona 

funkcji) 
……………… 

- okres wykonywania 
czynności  (od-do) 

……………… 
- nazwa Zamawiającego 

……………………… 

 
Samodzielnie na 

podstawie: 
………………………

………………* 
(należy wskazać 

rodzaj umowy 
np. umowa o pracę 

umowa cywilno-
prawna itp.)  

/ 
osoba zostanie 
udostępniona 

przez inny podmiot 
na podstawie 

…………* (wskazać 
rodzaj umowy) 

 

4 

  

Inspektor Nadzoru 
w branży drogowej 

 
- nazwa i opis zadania: 

……………………………
…………………………… 

- opis i wartość robót 
hydrotechnicznych 

………………………… 
- opis wykonywanych 
czynności (pełniona 

funkcji) 
……………… 

- okres wykonywania 
czynności  (od-do) 

……………… 
- nazwa Zamawiającego 

……………………… 

 
Samodzielnie na 

podstawie: 
………………………

………………* 
(należy wskazać 

rodzaj umowy 
np. umowa o pracę 

umowa cywilno-
prawna itp.)  

/ 
osoba zostanie 
udostępniona 

przez inny podmiot 
na podstawie 

…………* (wskazać 
rodzaj umowy) 

 
(*) niepotrzebne skreślić 

  

………………………………………
Miejscowość / Data 

 
…………………………………………………………… 

podpis osoby/osób uprawnionej/-ych  
     do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót 
budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu 
pasażerskiego w morskim porcie rybackim” 

 

Nr sprawy: ZP.371.15.2020.ASc 

 

Uwaga! 

Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP. 
2. Dokumenty które określają w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Ja:  

……………………………………………………………………………….………………………… 

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko – właściciel, prezes zarządu, 
członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp.) 

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu) 

zobowiązuję się do oddania niżej wymienionych zasobów: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać, jakich zasobów dotyczy zobowiązanie w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej) 

do dyspozycji Wykonawcy(ów): 

………………………………………………………………………………………………………… 

(dane Wykonawcy(ów)) 

w trakcie realizacji Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą 
rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – 
rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim w ramach zamówienia publicznego, 
udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego: Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, 

Oświadczam, iż:  

1) Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez Wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3) Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4) Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek 
nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. 
Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek 
okoliczności, za które nie ponoszę winy. 

 

………………… dnia ………………… r. 

     ……………………………………………… 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE  

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót 
budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu 
pasażerskiego w morskim porcie rybackim” 
Nr sprawy: ZP.371.15.2020.ASc 

 
Wykonawca (nazwa i adres): …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego oświadczam(y), że: 

 należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 
23 ustawy Pzp, z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu: * 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy  

1  

2  

3  

4  

 

 nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy *. 

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat.  

 

………………………………………
Miejscowość / Data 

 
…………………………………………………………… 

podpis osoby/osób uprawnionej/-ych  
     do reprezentowania Wykonawcy 

 


