Dostawa wraz z montażem dźwigu
osobowego w szybie windowym przy
budynku Przychodni Orłowo przy ul.
Wrocławskiej 54 w Gdyni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Ogłoszenie nr 583884-N-2018 z dnia 2018-07-05
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:
Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny ,
ul. Al. Marszałka Piłsudskiego ,
81382 Gdynia,
woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
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)
Tak
http://gdynia.pl/bip/dostawy,6432
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://gdynia.pl/bip/dostawy,6432/
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:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta Gdyni,
Wydział Budynków,
ul. 10 Lutego 24, pok. 204
Adres:
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pok. 204
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:
Dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego w szybie windowym przy budynku Przychodni
Orłowo przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni.
Numer referencyjny: MBI.271.21.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
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 dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego w szybie
windowym przy budynku Przychodni Orłowo przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni, wraz z robotami
towarzyszącymi.
1.1. Dostarczony dźwig osobowy powinien być dostosowany dla osób niepełnosprawnych i
posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać
wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
1.2. Dostarczony dźwig osobowy musi być fabrycznie nowy i wolny od wad, wyprodukowany w
roku dostawy do Zamawiającego.
1.3. Dostawa dźwigu osobowego nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy do budynku
Przychodni Orłowo.
1.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru/zwrotu dostarczonego asortymentu
niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadku
stwierdzenia, że dostarczone produkty:
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie
powstały z winy Zamawiającego lub,
- nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ i załącznikach lub,
- dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości,
trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie maksymalnie 14 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt
zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami
technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
1.5. Dostawę należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
1.6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych
producentów, to należy je traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We
wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub
asortyment o nie niższych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się
zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są nie niższe
niż te opisane w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca
zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.
1.6.1. Warunki równoważności rozwiązań:
a) Nie mniejszy zakres zastosowań,
b) Nie mniejsza funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie,
c) Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym,
d) Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa
eksploatacji,
e) Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania
równoważnego.

1.7. Oferowany przez Wykonawcę produkt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe,
funkcjonalne i użytkowe od określonych w SIWZ i załącznikach.
1.8. Dostawę należy przeprowadzić w sposób nie zakłócający działalności Przychodni Orłowo i
ustalony z Użytkownikiem, tj. Przychodnią Orłowo w Gdyni, ul. Wrocławska 54.
1.9. Zamawiający wymaga przeszkolenia 2 osób wyznaczonych przez Użytkownika w zakresie
obsługi urządzeń windy wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi, m. in.:
2.1. Wykonanie podszybia windy włącznie z instalacją ogrzewania szybu;
2.2. Wykonanie dokumentacji technicznej do oceny zgodności i rejestracyjnej;
2.3. Montaż haka lub belki montażowej w nadszybiu;
2.4. Montaż prowadnic kabinowych z zamocowaniami;
2.5. Montaż prowadnic przeciwwagowych z zamocowaniami;
2.6. Montaż ogranicznika prędkości, obciążniki i linki;
2.7. Montaż kabiny z drzwiami kabinowymi;
2.8. Montaż ramy kabinowej z chwytaczami;
2.9. Montaż zespołu napędowego z pasami;
2.10. Montaż konstrukcji przeciwwagi wraz z klockami;
2.11. Montaż drzwi przystankowych;
2.12. Montaż kompletnego sterowania wraz z kasetami wezwań i dyspozycji;
2.13. Montaż instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem w szybie;
2.14. Wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych;
2.15. Regulacja i próby obciążeń, kontrola jakości;
2.16. Uczestnictwo w odbiorach dźwigu przez Inspektora Nadzoru;
2.17. Dokonanie rozruchu dźwigu osobowego;
2.18. Wykonanie odbioru dźwigu, jego rejestrację i dopuszczenie do użytkowania przez Urząd
Dozoru Technicznego. Koszty związane z odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego,
dokumentacją rejestracyjną i książką rewizji ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia. Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień
udziela Zamawiający;
2.19. Obróbka drzwi szybowych wewnątrz szybu;
2.20. Wylewanie progów drzwi szybowych;
2.21. Obróbka progów drzwi szybowych;
2.22. Dostosowanie wielkości otworów drzwi szybowych do projektu z montażem nadproży;
2.23. Utylizacja złomu i gruzu;
2.24. Przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej.
2.25. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i
Użytkownika oraz zapisami zawartymi w instrukcji pt. „Oznaczanie przedsięwzięć
zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gdyni” stanowiącego załącznik nr 10 do
SIWZ.
3. Opis parametrów oraz uwarunkowań technicznych:
3.1. Udźwig nominalny: min. 650 kg
3.2. Liczba pasażerów: min. 9 osób
3.3. Wysokość podnoszenia: min. 7,00 m
3.4. Maksymalna liczba startów: min. 180/godzinę

3.5. Liczba przystanków: 4
3.6. Liczba wejść do kabiny: 2
3.7. Liczba dojść (drzwi przystankowych): 4
3.8. Głębokość podszybia: z dopasowaniem do wymiarów przewidzianych w projekcie szybu
windowego, tj. około 1100 mm.
3.9. Wysokość nadszybia: z dopasowaniem do wymiarów przewidzianych w projekcie szybu
windowego, tj. około 3050 mm.
3.10. Wymiary poprzeczne szybu: 1600 x 1800 (szerokość x głębokość)
3.11. Wymiary kabiny: dopasowane do wymiarów szybu windowego (zgodnie z projektem), tj.
około 1200 x 1400 x 2100 mm (szerokość x głębokość x wysokość).
3.12. Cięgna nośne w postaci pasów (linki zatopione w tworzywie sztucznym)
3.13. Drzwi szybowe:
a) Drzwi automatyczne, 2 panelowe
b) Sterowanie drzwiami: automatyczne
c) Wymiary drzwi w świetle: 900 x 2 000 mm (szerokość x wysokość)
d) Klasa ognioodporności: E120 (zgodnie z normą EN 81-58)
e) Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana
4. Wykończenie i wyposażenie kabiny:
4.1. Ściany kabiny oraz sufit: stal nierdzewna, szczotkowana;
4.2. Kabina wyposażona w: przyciski zamykania i otwierania drzwi, przycisk alarmu, przyciski z
drukiem wypukłym lub oznaczeniami Braille’a, informacja głosowa w kabinie, poręcze ze stali
nierdzewnej na ścianach bocznych kabiny.
4.3. Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję.
5. Zamawiający określa następujące warunki serwisu w okresie gwarancyjnym:
5.1. Podjęcie naprawy w ciągu 6 godzin od powiadomienia o zaistnieniu usterki,
5.2. Usunięcia usterki w ciągu 1-14 dni od momentu podjęcia naprawy. W zależności od rodzaju
i zakresu usterki. Przy czym wydłużenie terminu usunięcia usterki dotyczy przypadków
związanych z wydłużonym czasem oczekiwania na dostawę niezbędnych części.
6. Miejscem dostawy jest Przychodnia Orłowo przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni.
II.5) Główny kod CPV:
42416100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45313100-5
45453000-7
45315300-1
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: 119
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

119
II.9) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z wymaganiami zamawiającego umowę należy zrealizować w ciągu 17 tygodni, tj. 119
dni, od podpisania Umowy (za dzień zakończenia uznaje się dzień podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy).

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. posiada odpowiednią minimalną zdolność techniczną lub zawodową, tj.:
1.1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia
tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy dźwigu
osobowego wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto każda.
1.2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, wpisanymi na listę
członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem
wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję
kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
1.3. Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.2014 poz. 1278). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych
w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017
poz. 1332 t.j.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 15 stycznia 2016r. (Dz.U. z 2016
poz. 65 j.t.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez
Zamawiającego w SIWZ.
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 z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr
jest dostępny publicznie i nieodpłatnie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np.
rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
2.1. zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca 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 ofert.
2.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2.1. zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed
notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3
lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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:

1. wykaz dostaw odpowiadających warunkowi określonemu w pkt. III.1.3) ppkt 1.1. wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane – oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy - oryginał. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w III.1.3) ppkt 1.2., skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób
stanowi Załącznik nr 6 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. Oferta składa się z:
1.1. Formularza Oferty (wzór formularza oferty został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ);
1.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do
SIWZ);
1.3. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);
1.4. zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile Wykonawca polega na
takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków;
1.5. dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w
publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy
Wykonawca wskazał w Formularzu oferty. W przypadku wskazania bazy danych, w której
dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać
Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
1.6. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub
Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających
zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie
potwierdzonej kopii;
2. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert
na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

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)
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

60,00

termin wykonania zamówienia

14,00

długość okresu gwarancji

26,00

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:
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej

umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian w
okolicznościach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz wskazanych w art. 144 ust.1 pkt 1
ustawy PZP przy przestrzeganiu postanowień ust.2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy na uzasadniony
wniosek Zamawiającego/Wykonawcy w następujących przypadkach:
2.1. terminu realizacji przedmiotu Umowy pod warunkiem, że przyczyna powodująca
konieczność zmiany terminu nie leży po stronie Wykonawcy,
2.2. technologii wykonania robót pod warunkiem zgody gestora sieci, Zamawiającego,
Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia
obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania
postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii
robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków
publicznych,
2.3. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający
nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie
przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego
niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z
tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
2.4. wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót
zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji konieczności
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź
usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego,
2.5. zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę,
2.6. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22 a ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod
warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia,
2.7. zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku konieczności wstrzymania
wykonywania całości lub części prac/robót z powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie
mógł on przewidzieć na etapie składania oferty:
a) wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne, o charakterze
naturalnym (żywiołowym typu: huragany, powódź lub inne kataklizmy), nie do uniknięcia i
pozostające poza kontrolą Stron, następstwem którego strony nie mogły zapobiec,
uniemożliwiając stronie realizację zobowiązań w ramach niniejszej Umowy.
2.8. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego wystąpienia ww. okoliczności
uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na
zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2.9. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadku :
a) ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany
aneksem do Umowy. Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017.847 z późn.zm.),
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę na zasadach określonych w
umowie.
2.10. wszelkich innych zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
3. Zmiany określone w ust 2 pkt 3, 4, 5 oraz 8 mogą prowadzić do zmiany Wynagrodzenia
Wykonawcy. W przypadku wzrostu ponoszonych przez niego kosztów możliwy jest wzrost
kosztów wynagrodzenia o kwotę równą udokumentowanym kosztom Wykonawcy. W przypadku
ograniczenia zakresu prac (pkt 4) lub oszczędności w związku z wprowadzaną zmianą
wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać zmniejszeniu o wartość uzyskanych oszczędności.
4. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do Umowy w zakresie, o którym mowa w ust.
2, zgłasza na piśmie propozycję drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym. W przypadku gdy o zmianę wnioskuje Wykonawca, zgłasza on Wniosek
Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność ich wprowadzenia w
uzgodnieniu z Zamawiającym, a w przypadku zmiany wartości wynagrodzenia – dokumentów w
tym zakresie. Wniosek powinien zostać złożony u Zamawiającego z chwilą zaistnienia
okoliczności, jednak nie później niż 14 dni przed terminem zakończenia Umowy.
5. Strona, która otrzyma propozycję zawarcia aneksu winna ustosunkować się na piśmie,
względnie przystąpić do negocjacji warunków aneksu albo podpisać aneks, jeżeli akceptuje
jego treść.
6. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
7. Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia zmiana kosztów wynikających ze zmiany
obciążeń publicznoprawnych osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji przedmiotu
zamówienia.
8. Zamawiający nie będzie uwzględniał zmiany przepisów prawnych, które zostały
opublikowane przed terminem składania ofert nawet, jeśli weszły w życie po podpisaniu 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: 2018-07-16, 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
> jęz. 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:
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. 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 informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej
dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54,
umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl /
adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej
ustawa PZP].
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej
rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych
roszczeń z niej wynikających.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych
osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co
skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
8.3. 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;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się,
że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Do pobrania:
Plik pdf 01_1549_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT - rozmiar: 417kb
Plik pdf MBI_271_21_2018_SIWZ - rozmiar: 365kb
Plik pdf ZAL_1_FORMULARZ_OFERTY - rozmiar: 50kb
Plik pdf ZAL_2_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY_brak_podstaw_wykluczenia - rozmiar:
47kb
Plik pdf ZAL_3_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY_warunki_udzialu - rozmiar: 40kb
Plik pdf ZAL_4_ZOBOWIAZANIE_PODMIOTU - rozmiar: 45kb
Plik pdf ZAL_5_WYKAZ_DOSTAW - rozmiar: 43kb

Plik pdf ZAL_6_WYKAZ_OSOB - rozmiar: 42kb
Plik pdf ZAL_7_OSWIADCZENIE_GR_KAPITALOWA - rozmiar: 40kb
Plik pdf ZAL_8_WZOR_UMOWY - rozmiar: 162kb
Plik pdf ZAL_9_DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA - rozmiar: 5700kb
Plik pdf ZAL_10_ZNAKOWANIE_BO - rozmiar: 114kb
Plik zip ZALACZNIKI_WERSJA_EDYTOWALNA - rozmiar: 66kb

Rejestr zmian
Podmiot udostępniający:

Urząd Miasta Gdyni

Odpowiedzialny za treść:

Beata Brzostowska

Wprowadził informację:

Edyta Bielawiec

Ostatnio zmodyfikował:

Edyta Bielawiec

Data wytworzenia informacji:

05.07.2018

Data udostępnienia informacji:

05.07.2018

Ostatnia aktualizacja:

16.07.2018

Źródło: https://www.gdynia.pl/bip/dostawy,6432/dostawa-wraz-z-montazem-dzwigu-osobowego-w-szybie-windowymprzy-budynku-przychodni-orlowo-przy-ul-wroclawskiej-54-w-gdyni,525038

