Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wraz
z montażem urządzeń rekreacyjnych dla
Placu Sportów Miejskich w Gdyni przy ul.
Morskiej
Gdynia: Dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych dla Placu Sportów Miejskich w
Gdyni przy ul. Morskiej
Numer ogłoszenia: 214651 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
10.10.2014 r. pod numerem: 214651 - 2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia,
woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń
rekreacyjnych dla Placu Sportów Miejskich w Gdyni przy ul. Morskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot
zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako:
37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 37535200-9 wyposażenie placów zabaw , 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę, 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa
wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu oraz
wykonanie bezpiecznej nawierzchni żwirowej w Gdyni przy ul. Morskiej zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym pod nazwą Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż
urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul.
Morskiej w Gdyni - Leszczyki na działkach 355/1 oraz 875/1 KM 27, obręb Gdynia (stanowiącym
załącznik nr 10 do SIWZ), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ) i przedmiarem robót (stanowiącym
załączniki nr 12 do SIWZ). 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę oraz
montaż fabrycznie nowych zestawów elementów (urządzeń) do ćwiczeń na świeżym powietrzu
opisanych w dokumentacji projektowej lub innych zestawów elementów (urządzeń) do ćwiczeń
na świeżym powietrzu Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach, wymiarach i

stopnia złożoności stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji
umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej,
w postaci: a) urządzenia do uprawiania sportów typu streetworkout - 1 komplet - zestaw do
ćwiczeń składający się z kilku połączonych elementów takich jak: słupów, drążków, drabinki
poziomej, drabinki pionowej, ławki skośnej i poręczy wysokich. Jako podstawowy element nośny
należy zastosować rurę stalową, malowaną proszkowo. b) urządzenia do uprawiania sportów
typu parkour freerunnig - 1 komplet - zestaw do ćwiczeń składający się z kilku podstawowych
elementów takich jak: 8 słupów pionowych o wysokości 2,5 m oraz 3 słupów o wysokości 1,2 m i
13 drążków poziomych o zróżnicowanych długościach oraz walców żelbetowych i ścianek
żelbetowych, c) tablicy z regulaminem placu - 1 sztuka - o wymiarach 100 x 150 cm, na słupku
stalowym o wysokości 180 cm, obok regulaminu placu oraz instrukcji korzystania z urządzeń
musi się znaleźć logo Gdynia Sport. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania
umowy Księgę znaku Gdynia Sport oraz załącznik do Zarządzenia nr 16/JB/2014 Dyrektor
Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- księga identyfikacji wizualnej Gdynia Sport, d) ławki- 4
sztuki - ławka o wysokości 45 cm, szerokości 35 cm, długości 180 cm, ławka betonowa bez
oparcia, siedzisko - listwy z drewna iglastego o grubości 4 cm, trzy krotnie pokryte lakierobejcą w
kolorze palisander, wzmocnienie siedziska - stal lakierowana, ławka typu Moskwa 001302
Komserwis lub równoważna, e) kosza na śmieci - 1 sztuka - kosz na śmieci okrągły wykonany z
betonu odlewniczego w kolorze szarym, wymiary: h=60cm, średnica 50 cm, pojemność 40 l, kosz
typu Genewa 03315 Komserwis lub równoważny. 2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej
żwirowej o grubości 30 cm, ułożonej na warstwie geowłókniny. 4. Zestaw elementów (urządzeń)
Placu Sportów Miejskich opisanych w ust. 3 pkt 1 lit. a) - b), tablica z regulaminem oraz
nawierzchnia bezpieczna żwirowa opisana w ust. 3 pkt. 2) muszą być zgodne z wszelkimi
wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 5. Konstrukcje (elementy) do ćwiczeń na
wolnym powietrzu muszą być zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co
najmniej 30 cm poniżej poziomu nawierzchni bezpiecznej. 6. Ścianki żelbetowe wskazane w
ust. 3 pkt 1 lit. b muszą być pomalowane farbą akrylowo- silikonową w kolorze szarym (RAL
7046). 7. Na wybranych przez Zamawiającego po ich posadowieniu ściankach żelbetowych typu
1, 3 i 4 (rysunek nr 2 w załączniku nr 10 do SIWZ) musi być umieszczone logo Gdynia Sport w
kolorze białym (RAL 9003). Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy
Księgę znaku Gdynia Sport oraz załącznik do Zarządzenia nr 16/JB/2014 Dyrektora Gdyńskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji - księga identyfikacji wizualnej Gdynia Sport. 8. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załączona do SIWZ dokumentacja projektowa stanowiąca
odpowiednio załączniki nr 10 - 11 do SIWZ. 9. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy
urządzeń, elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo
zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne urządzenia
zgodne ze swoją ofertą handlową (wymiary, materiały, kolor, zabezpieczenia) z zastrzeżeniem,
że urządzenia te musza być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych
w projekcie oraz muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN1176-1:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody
badań. 10. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1)
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w
skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu (przy udziale własnego środka
transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, 2) Wykonawca
zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia i elementy Placu Sportów Miejskich na
czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i elementów
Placu Sportów Miejskich. 3) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem)

zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na dwa dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia montażu, 4) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie
przekazać plac budowy i montażu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, 5) Wykonawca
zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły
uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury
zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów
lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych
obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia
wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6) na czas wykonywania
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy i montażu zgodnie z
art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio
zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną
oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 7) Wykonawca zobowiązuje się
zorganizować plac budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę
mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy, 8)
wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w
ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę
zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych
trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych, 10) Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót
montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu
wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika
budowy, 11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich
zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 12) w
terminie 3 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza
Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia
i gotowość do odbioru, 13) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 14) Zamawiający zobowiązuje się
przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem
postanowień pkt. 15, 15) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru
końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego
całości przedmiotu zamówienia składającej się między innymi z: a) pisemnego oświadczenie
kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z
ofertą Wykonawcy, b) dokumentacji technicznej zamontowanych elementów (urządzeń) Placu
Sportów Miejskich, c) certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym
oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d) certyfikatów lub świadectw
dla zestawu do ćwiczeń na świeżym powietrzu (urządzeń) potwierdzających zgodność urządzeń
z aktualną normą PN-EN 1176-1:2009, e) dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych
materiałów, f) wszelkich niezbędnych pomiarów, w szczególności m.in.: pomiar geodezyjny
powykonawczy, 16) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo
zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały
zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie,
Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na
zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego
terminu wykonania zamówienia, 17) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i
gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego; w

przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a
SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi
zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych
zamontowanych urządzeń i elementów Placu Sportów Miejskich, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów
należy uwzględnić w cenie oferty, 18) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w
ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez
Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w
braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od
zgłoszenia. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 13. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za
usterki gwarancyjne. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości
realizacji zamówienia wskazanego w ust. 3. Z tytułu rezygnacji z realizacji części zamówienia
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 15. Zamawiający nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu
zakupów.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.00.00-5, 37.53.52.00-9, 45.10.00.00-8,
45.20.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 31.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania niezbędnej wiedzy i
doświadczenia, Wykonawca musi wykazać się w całości należytym wykonaniem co
najmniej dwóch dostaw o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem
niniejszego zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie tj.
polegających na dostawie wraz z montażem elementów i konstrukcji urządzeń do
uprawiania sportów na wolnym powietrzu typu streetworkout lub/i parkour za łączną
kwotę nie mniejszą niż 40.000,00 zł brutto każda z dostaw
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w celu wykazania się spełnieniem warunku dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia kierownika budowy do prowadzenia robót objętych zamówieniem z
uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w co
najmniej ograniczonym zakresie i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym
stanowisku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty sporządzonej na formularzu
ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ): 1) pisemne zobowiązanie
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej
notarialnie kopii; 2) dokumenty dotyczące w szczególności charakteru stosunku jaki będzie
łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę; w przypadku, gdy powyższe informacje zostaną zawarte w
pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca nie musi przedkładać
przedmiotowych dokumentów; 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych
dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie
kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w Rozdziale 7 ust. 2 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w oryginale
albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, c) kosztorys ofertowy zawierający co najmniej:
obmiar/ilość, ceny jednostkowe netto, łączną wartości netto poszczególnych cen jednostkowych
netto, podsumowanie wszystkich pozycji kosztorysu ze wskazaniem wartości netto i wartości
brutto - w oryginale, według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w
sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia
prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach:
1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości
treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3)
konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie
przewidzianych, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności,
wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiany cen brutto w związku ze zmianą
obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy
z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy, przed zmianą umowy Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia wymagania w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) innych zmian
korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na
elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się
to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.gdyniasport.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gdyński
Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 81-538
Gdynia, ul. Olimpijska 5/9.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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

Rejestr zmian
Podmiot udostępniający:

Urząd Miasta Gdyni

Odpowiedzialny za treść:
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