
 

 

Ogłoszenie nr 566803-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.  

Szkoła Podstawowa nr 40: Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 

w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 40, krajowy numer identyfikacyjny 

77822500000000, ul. ul. Rozewska  33 , 81-055  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, 

tel. 0-58 6232588, e-mail sp40@poczta.fm, faks 0-58 6232588.  



Adres strony internetowej (URL): www.sp40gdynia.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.sp40gdynia.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Szkoła Podstawowa Nr 40 w Gdyni sekretariat  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sali gimnastycznej w 

budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1  

Numer referencyjny: 3/2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 

budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawnej nr 

40 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) 

rozbiórka listew przyściennych, 2) rozbiórka posadzki z parkietu ok. 172 m2, 3) usunięcie 

izolacji z papy podkładowej, 4) rozbiórka deskowania ok. 172 m2, 5) rozbiórka legarów - 2 

warstwy, 6) oczyszczenie i wyrównanie podłoża, 7) ułożenie izolacji z folii izolacyjnej 

klejonej na zakład, 8) ułożenie podkładek elastycznych, 9) ułożenie legarów krzyżowo z 

belek o przekroju 60x75mm, górny i dolny ruszt co 50 cm w osi belek, 10) ułożenie izolacji 

cieplnej grubości 10 cm z wełny mineralnej pomiędzy legarami, 11) z pozostawieniem pustki 

powietrznej przy ścianie, 12) ułożenie na legarach płyty OSB o grubości 25 mm ok. 172 m2, 

13) przygotowanie ścian pod montaż listew przyściennych, 14) ułożenie parkietu dębowego 

kl. I (sortowanego) bez sęków i dużych różnic, 15) kolorystycznych o wym. klepki długość 22 

x 70 x 400 mm na pióro-wpust i gwoździe w jodełkę wraz z listwami przyściennymi ok. 172 

m2 16) cyklinowanie parkietu, 17) lakierowanie parkietu lakierem podkładowym, 18) 

lakierowanie parkietu i listew 3 – krotnie, 19) osadzenie listew progowych aluminiowych – na 

styku parkietu z inną nawierzchnią. 20) malowanie linii boiska – do ustalenia z 

użytkownikiem, 21) wykonanie niezbędnych prac wynikających z technologii robót, 22) 

wywóz i utylizacja gruzu oraz innych elementów pochodzących z demontażu. Szczegółowy 



opis oraz zakres robót budowlanych stanowi Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) stanowiąca w całości 

załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ Przedmiar robót, stanowiący 

załącznik nr 9 do SIWZ, lecz tylko w celach pomocniczych, z uwagi na fakt, że może on nie 

obejmować całości zakresu robót i prac. Jeżeli z dokumentacji projektowej lub STWiOR 

wynika, że należy wykonać prace nieuwzględnione lub ich ilość jest różna od wskazanych w 

przedmiarach to należy dokonać ich wyceny, a wartość uwzględnić w cenie oferty. 2. 

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów zapewnionych przez 

Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 290 – dalej ustawa Prawo budowlane) oraz wymogom, jakie zostały zawarte 

w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego 

do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 

deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie 

normy zharmonizowane lub aprobatę techniczna. 3. Wykonawca po ukończeniu robót 

zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentacji i 

inwentaryzacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym 

egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych (w formacie 

.doc dla opisów technicznych, .pdf dla rysunków). 4. Do składowania materiałów oraz 

wykonywania niezbędnych prac przygotowawczych Zamawiający wskaże i udostępni 

Wykonawcy miejsce na terenie szkoły, które Wykonawca odpowiednio ogrodzi i oznakuje. 

Gruz i materiały pochodzące z rozbiórki będą na bieżąco wywożone, nie będą mogły być 

składowane na terenie szkoły. Zamawiający dopuszcza ustawienie kontenerów na terenie 

wygrodzonym w celu składowania gruzu. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego 

utrzymania porządku w miejscu prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu po ich 

zakończeniu. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie przez Wykonawcę 

wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji wykonanych nawierzchni wraz ze szkoleniem 

wskazanych pracowników Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest do 

zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia zgodnie z polskim 

prawem, z należyta starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania 

opisanymi w SIWZ, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa, w 

szczególności określonymi w ustawie Prawo budowlane, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz wiedzą techniczną. 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 

gwarancji należytej jakości wykonany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 36 

miesięcy, jednak nie więcej niż 72 miesiące UWAGA: termin gwarancji jest jednym z 

kryteriów oceny ofert, które zostały określone w Rozdziale 12 SIWZ).  

 

II.5) Główny kod CPV: 45111100-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45262311-4 

45320000-6 

45410000-4 

45421111-3 

45421131-1 

45450000-6 

45432113-9 

45442100-8 



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2019-09-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca do wskazanego wyżej terminu musi wykonać, 

przedstawić do odbioru oraz uzyskać protokół odbioru końcowego bez uwag całości robót 

objętych zamówieniem.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w 

postępowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w 

postępowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże że: a) wykonał1) nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie, zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane 

polegające na remoncie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości co 

najmniej 70 000,00 zł brutto każda z robót, 1) za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką 

robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób 

należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończony; b) dysponuje 

lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia w tym w 

szczególności jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającego co najmniej 5 letnie 



doświadczenie zawodowe na tym stanowisku, UWAGA! Przez uprawnienia budowlane 

rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielniej funkcji technicznej w budownictwie, 

wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia 

budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same 

uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 

12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika , że samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.). W przypadku 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa 

w pkt. a musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia (tj. co najmniej jeden z Wykonawców występujących 

wspólnie musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch robót 

budowlanych, o których mowa powyżej, ocena ww. warunku nie będzie przeprowadzana 

łącznie dla wszystkich Wykonawców). W przypadku polegania na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych innego podmiotu powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez 

jeden podmiot (tj. co najmniej jeden podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca, musi 

posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch robót budowlanych, o których 

mowa powyżej, ocena ww. warunku nie będzie przeprowadzana łącznie dla Wykonawcy lub 

podmiotu/-ów, na których zasobach on polega).  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) odpis z właściwego rejestru lub 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; 

UWAGA: Dokument wymienione w pkt. 1 powyżej składa Wykonawca i każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument wymieniony w 

pkt. 1 powyżej składa każdy z podwykonawców i każdy podmiot na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, obejmujący co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 3 lit. a 

niniejszej SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 3) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi, obejmujących co najmniej osobę, o której mowa w Rozdziale 4 ust. 1 

pkt. 3 lit. b niniejszej SIWZ wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą 

osobą. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego 

podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia - dokument sporządzony przez Wykonawcę 

samodzielnie lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

przedłożyć niniejsze informacje samodzielnie tj. każdy z Wykonawców samodzielnie.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  



IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  



 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena brutto 60,00 

okres gwarancji 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  



Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  



 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w § 12 projektu umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2019-07-15, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

Zabezpieczeniem, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto oferty). 2. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 3. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej 

podpisaniem. 4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących 

formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z ty że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie 

wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: 17 1440 

1026 0000 0000 0034 9305. Wniesienie Zabezpieczenia w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli 

w terminie, o którym mowa w ust. 3 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. 



W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach innych niż pieniądz, zabezpieczenie musi 

być wystawione na Gmina Miasto Gdynia z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka J. 

Piłsudzkiego 52/54, NIP: 586-231-23-26, w której imieniu działa Szkoła Podstawowa nr 40 w 

Gdyni, Gdynia 81-008 ul. Gospodarska 1. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednoznacznie 

wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja / poręczenie musi być podpisana 

przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Do gwarancji / poręczenia należy dołączyć 

na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie w postaci oryginału lub 

notarialnie potwierdzonej kopii. 7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie innej 

niż pieniądz musi wynikać, że gwarant zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 

maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń 

Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione. 8. W trakcie 

realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w ust. 4. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zabezpieczenie 

zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób: 1) 70 % wysokości wniesionego 

zabezpieczenia w ciągu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 2) 30% wysokości wniesionego 

zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu zgłaszania roszczeń w tytułu rękojmi za 

wady. 10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w 

wysokości 30% wysokości zabezpieczenia jest zwracana po upływie okresu rękojmi za wady 

lub po stwierdzeniu skutecznego usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi. 11. Jeżeli 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca 

je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 


