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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 3/2011 

(SIWZ) 

zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Spółki 

 

dot.: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektu rozbiórki schronohangarów 

samolotowych oraz ich rozbiórkę” o wartości do 387.000 euro  

 

 

 

 

 

sporządzony na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosa-

kowo Sp. z o.o.  

Regulamin znajduje się na stronie internetowej: 

http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5493_66167.html?page=&artg=1 
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ROZDZIAŁ 1 ZAMAWIAJĄCY 

1.1 Zamawiającym jest: Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o., 81-382 Gdynia, Al. Marszałka 

Piłsudskiego 52/54, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Spółki.  

 NIP 5862201420 REGON  220476531 
1.2 Godziny urzędowania 8

00
 – 16

00
 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). 

 

ROZDZIAŁ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 

387.000 euro, na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia – Ko-

sakowo Sp. z o.o. 

 

ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: 

1. I część zamówienia 

a) Wykonanie projektu rozbiórki schronohangarów (schronów) samolotowych, wraz z wytycz-

nymi do planu BIOZ, 

b) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, 

2. II część zamówienia: 

a) Rozbiórka schronów wraz z rozkruszeniem elementów żelbetowych w celu pozyskania gruzu 

odpowiedniego do dalszego wykorzystania w robotach budowlanych na lotnisku, składowaniem 

gruzu i mas ziemnych możliwych do ponownego wykorzystania w budownictwie, odzyskanie i 

składowanie stali o wartości złomowej pochodzącej z rozbiórek, utylizacją pozostałych elemen-

tów konstrukcji nie przydatnych do dalszego wykorzystania w budownictwie. Pozyskane pod-

czas rozbiórek gruz, stal złomowa i masy ziemne będą składowane w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego. Przewiduje się odwiezienie ww. na odległość do 3 km. 

b) Rozbiórka i likwidacja 3 obwałowań wraz z wywozem ziemi w miejsce wskazane przez Za-

mawiającego oraz z utylizacją odpadów budowlanych wbudowanych w ww. obiekty. 

CPV przedmiotu zamówienia: 45110000-1 

3.2 Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Zamówienie dotyczy demontażu 6 kpl. żelbetowych schronów  samolotowych  typu „S” o 

numerach  5,6,7,13,14,18 oraz ściany tylnej i stropu poterny schronu nr 8, które usytuowane są 

na terenie Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Schron typu „S”  zbudowany jest z  pomiesz-

czeń technicznych,  magazynowych i ogólnych służących do jego obsługi. Schron ma konstruk-

cję żelbetową wykonaną z elementów łukowych prefabrykowanych skręcanych ze sobą za po-

mocą śrub, przykrytych płytami antydetonacyjnymi, łączonych złączami spawanymi. Ściany 

wykonane są z bloków betonowych łączonych ze sobą za pomocą stalowych marek. Stropy nad 

pomieszczeniami magazynowymi i ogólnymi wykonane są z prefabrykowanych płyt żelbeto-

wych. Ściany wewnętrzne działowe wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wa-

piennej. Posadzki w schronach wykonane są z prefabrykowanych płyt żelbetowych. Schrony 

zamykane są żelbetowo – stalowymi drzwiami. Z tyłu schronu znajduje się żelbetowa poterna – 

ściana o wymiarach 16 x 5 m i grubości 0,5 m oraz strop o wymiarach 16 x 4 m. Izolację prze-

ciwwodną ścian i stropów stanowi 2-3 warstwowa papa asfaltowa. Cała konstrukcja schronu 

pokryta jest nasypem ziemnym. Najcięższym elementem konstrukcji schronu jest prefabrykat 

łuku płytowo – żebrowego pełnego o wymiarach ok. ) 9,6 x 1 x 0,6)  m i  wadze ok. 4,9 t. 

Wg posiadanej przez Zamawiającego kopii dokumentacji, schron charakteryzują następujące 

wskaźniki techniczne: 

 Powierzchnia użytkowa: 447,3 m
2
, 

 Powierzchnia zabudowy(w obrysie nasypów): 825,0 m
2
, 

 Wysokość konstrukcji żelbetowej (łącznie z płytami antydetonacyjnymi): 7,26 m, 

 Wysokość konstrukcji z nasypem ziemnym: 8.26 m. 

b) Zamówienie obejmuje demontaż obwałowań ziemnych (ukryć samolotowych) nr 2, 3 i 4 wraz 

z nawierzchniami o konstrukcji płytowej przeznaczonymi do postoju samolotów. W obwałowa-
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niach wbudowane są ukrycia przeznaczone dla  obsługi samolotów oraz magazynki techniczne.  

Wg. posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji obiekty te charakteryzują następujące 

wskaźniki techniczne: 

 płyty postoju samolotów: powierzchnia całkowita 553 m
2
, z podbudową betonową grubości 20 

cm, nawierzchnią z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 10 cm. 

 objętość poszczególnych obwałowań: 

 obwałowanie nr 2 – 2860 m
3
 

 obwałowanie nr 3 – 2840 m
3
 

 obwałowanie nr 4 – 690 m
3
 

c) Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację 

projektową oraz  uzyskanym pozwoleniem na rozbiórkę. Utylizację odpadów z rozbiórki nie na-

dających się do dalszego wykorzystania w budownictwie należy wykonać zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami wraz z dokonaniem przez Wykonawcę stosownych opłat.  Projekt rozbiórki 

musi określić zasady kwalifikacji materiałów pozyskanych podczas rozbiórki oraz określić spo-

sób postępowania z odpadami podlegającymi utylizacji. Po zakończeniu prac rozbiórkowych 

schronów i obwałowań teren należy oczyścić i zniwelować.  

d) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania ogrodzenia terenu prowadzenia 

robót rozbiórkowych, oznakowania terenu budowy i terenów przyległych w odpowiednie ozna-

kowanie wynikające z Ustawy prawo budowlane i przepisów bhp oraz ochrony własnego sprzę-

tu i terenu prowadzenia prac rozbiórkowych. 

3.3 Wykonawca najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem robót demontażowych zobowiązany jest do 

uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu realizacji robót.  
3.4 Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia imiennie przedstawiciela tj. koordynatora - zarzą-

dzającego i odpowiedzialnego za nadzorowanie oraz całościowe wykonanie przedmiotu umowy. 

3.5 Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca zamówienia, celem uzyskania 

informacji, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wyko-

nania zamówienia. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym. Koszty dokonania 

wizji lokalnej ponosi Wykonawca.  

 

ROZDZIAŁ 4 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

ROZDZIAŁ 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Ze względu na charakter zamówienia i realizację na terenie lotniska innych przedsięwzięć, przewiduje 

się wykonanie zamówienia w następujących fazach: 

Faza I - Złożenie projektu rozbiórek do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wraz z wnioskiem o wy-

danie decyzji o  pozwolenie na rozbiórkę - w terminie do 27.05.2011 r.  

Faza II - demontaż schronu samolotowego nr 18 bez skruszenia i utylizacji w terminie od 08.07.2011 r.  

do 30.07.2011 r.  

Faza III – realizacja pozostałego zakresu zamówienia - w terminie od 08.07.2011r. do 15.09.2011r. 

 

ROZDZIAŁ 6 WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU  

POTWIERDZENIA, ŻE NIEPODLEGAJĄ WYKLUCZENIU 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych. 

6.2  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wy-

konawcy w okolicznościach, o których mowa w 6.1 Wykonawca winien złożyć: oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2), 

6.3 Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystą-

pią przesłanki art. 14 ust. 2 Regulaminu zamówień sektorowych. 
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6.4 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamó-

wienia, wymagane oświadczenie, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.  

 

ROZDZIAŁ 7 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

7.1.1 posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem ter-

minu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonali, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł 

brutto każda w zakresie robót rozbiórkowych  konstrukcji żelbetowej lub 1 robotę budow-

laną w zakresie robót rozbiórkowych obiektu o konstrukcji żelbetowej o kubaturze użyt-

kowej nie mniejszej niż 2000 m
3
. 

7.1.2 dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowla-

nymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 aktu-

alne obowiązującej ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. uprawnienia budowla-

ne udzielane są w specjalności j.w. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia bu-

dowlane przed 01.01.1995 r. Zamawiający dopuszcza wykazanie osób nadzorujących wy-

konanie robót prowadzonych w terenie, posiadających ważne uprawnienia budowlane, 

udzielone na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udzia-

łu w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z wykonaw-

ców nie może podlegać wykluczeniu. 

7.3 Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ 8 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8.1 W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępo-

waniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następu-

jące dokumenty: 

8.1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków 

udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym). 

8.1.2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co 

najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda w 

zakresie robót rozbiórkowych  konstrukcji żelbetowej lub 1 robotę budowlaną w zakresie 

robót rozbiórkowych obiektu o konstrukcji żelbetowej o kubaturze użytkowej nie mniej-

szej niż 2000 m
3
. - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3, wraz z załączeniem doku-

mentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonaw-

ców. 

8.1.3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia (znajdujące się w Formularzu ofertowym). 

 

ROZDZIAŁ 9 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 
9.1 Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić bę-

dzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1  

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamó-

wienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy oraz jeden formularz cenowy. 

9.2 Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 
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9.2.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 6 i Rozdziału 8 

SIWZ. 

9.2.2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z Ewidencji Dzia-

łalności Gospodarczej.  

9.2.3. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udziele-

nie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 13 ust. 3 Regulaminu 

zamówień sektorowych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. 

9.2.4. W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane 

przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do 

właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć 

odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgod-

ność z oryginałem. 

 

ROZDZIAŁ 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA  

10.1 Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

10.2 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

10.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10.4 Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz 

podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wy-

konawcy. 

10.5 Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemoż-

liwiający ich dekompletację. 

10.6 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapo-

znanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 

10.7  Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej następu-

jąco: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 

 81-378 Gdynia, Przetarg na „Wykonanie projektu rozbiórki schronohangarów samolo-

towych oraz ich rozbiórkę”. Nie otwierać do dnia 17.05.2011 r. godz. 11 
00

. 

10.8 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

10.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10.10 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub 

wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej 

„Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 10.7. 

10.11 Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.  

10.12 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przy-

padku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z ory-

ginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

10.13 Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub 

notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.14 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

ROZDZIAŁ 11 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

11.1 W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zama-

wiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Za-

mawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 
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11.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfi-

kacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozosta-

wić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

11.3 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, któ-

rym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na 

stronie internetowej. 

11.4 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 

 

ROZDZIAŁ 12 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Pan Zbigniew Wawrzyniak tel. 58 713 29 42 

e-mail: sekretariat@airport.gdynia.pl 

 

ROZDZIAŁ 13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

13.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12.000 zł  

- Wadium może być wniesione w  pieniądzu przelewem na konto: 

Konto bankowe: 83 1440 1101 0000 0000 0645 7959 tytułem „wadium na przetarg 

dotyczący rozbiórki schronów samolotowych” nr 3/2011 

13.2 Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 

13.3 Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do 

dnia 16.05.2011 r. znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 

13.4 Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 

ROZDZIAŁ 14 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
14.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

14.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

ROZDZIAŁ 15 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1 Ofertę należy złożyć do dnia 17.05.2011 r. godz. 10.30 w biurze Zamawiającego:  
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia 

15.2 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.05.2011 r. godz. 12.00 w biurze Zama-

wiającego: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-

378 Gdynia  
15.3 Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą, lub inną drogą np. pocztą kurierską,  

o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.  

15.4 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 

 

ROZDZIAŁ 16 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

16.1 Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę nie będą podlegały korektom w trakcie wyko-

nywania przedmiotu zamówienia.  

16.2 Cenę oferty należy podać w wartość netto i brutto. 

16.3 Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie 

koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu 

zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją 

przedmiotu zamówienia.  
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16.4 Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

16.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zama-

wiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedsta-

wionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ 17 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 

TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 

cena oferty brutto – 100 %. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

 

ROZDZIAŁ 18 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

18.1 O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie 

poinformowany odrębnym zawiadomieniem.  

18.2 Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który sta-

nowi załącznik nr 4 do specyfikacji. 

18.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

18.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu do-

kumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykony-

waniu zamówienia. 

18.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po zawiadomieniu wykonawców o wybo-

rze najkorzystniejszej oferty. 

18.6 W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współ-

pracy uczestników postępowania.  

18.7 W przypadku powierzenia realizacji części prac podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiąza-

ny do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed 

dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.8 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

18.9 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy jedynie w sytuacji, gdy 

zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a nadto możliwa będzie jej zmiana w zakresie zmiany 

terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jednakże tylko na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie 

mógł on przewidzieć na etapie składania oferty, zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 

wynikającej ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważ-

ności. 

 

ROZDZIAŁ 19 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

19.1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 

19.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 

- w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, 

- poręczeniach bankowych, 
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- gwarancjach bankowych,  

- gwarancjach ubezpieczeniowych. 

19.3 Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości: 

- 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za nale-

życie wykonane, 

- 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

19.4 Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez pod-

mioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Pol-

skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać 

Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w ciągu 14 na pierwsze wezwanie Zama-

wiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ 20 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin zamówień sek-

torowych wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej. 

 

ROZDZIAŁ 21 INNE POSTANOWIENIA 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Regulaminu za-

mówień sektorowych. 

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia prze-

znaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 

 

 

 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

Zał. Nr 1 – Formularz oferty, 

Zał. Nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

Zał. Nr 3 – Wykaz wykonanych robót budowlanych, 

Zał. Nr 4 – Projekt umowy, 

Zał. Nr 5 – Rysunek „Przekrój I-I” 

Zał. Nr 6 -  Rysunek „Przekrój II-II” 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

 

pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

 

FORMULARZ OFERTY  

Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. 

81-378 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 18 

 

 

Pełne dane adresowe Uczestnika/uczestników: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………. 

Nr telefonu/nr faksu ………………………………………………………………………… 

Nr NIP …………………………………… Nr REGON …………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego 

i wykonawczego dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu rozbiórki schronohangarów 

samolotowych oraz ich rozbiórkę” składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniej-

szego zamówienia: 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfi-

kacji istotnych warunków zamówienia: 

wartość netto .................................... zł  

VAT ............................................. zł  

 cena brutto ................................... zł (słownie........................................................................................ 

...........................................................................................................................................................) 

2. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

zgodne z art. 13 ust 1 Regulaminu zamówień sektorowych. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, czyli 30 dni od terminu składania Ofert. 

5. Wadium w kwocie ……….zł zostało wniesione: 

a. w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego  

 

6. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:  

a. siłami własnymi * 

b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie: 

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

……………………………………………………………………………………………..* 

 *niepotrzebne skreślić 
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7. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wyma-

gane przez Zamawiającego uprawnienia.  

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (załącznik nr 4) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 

9. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 

Faza I - Złożenie projektu rozbiórek do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wraz z wnioskiem o 

wydanie decyzji o pozwolenie na rozbiórkę - w terminie do 27.05.2011 r.  

Faza II - demontaż schronu samolotowego  nr 18 bez skruszenia i utylizacji w terminie od 

08.07.2011 r.  do 30.07.2011 r.  

Faza III – realizacja pozostałego zakresu zamówienia - w terminie od 08.07.2011r. do 

15.09.2011r. 

10. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w miejscu i 

terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury. 

12. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszel-

kich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji 

oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty. 

13. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nie-

prawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). 

14. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 

 

 

 

 

Miejscowość, data: 

...................................................... 

(podpis  i pieczęć imienna oso-

by/osób właściwej/ych do reprezen-

towania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Nawiązując do ogłoszenia na „Wykonanie projektu rozbiórki schronohangarów samoloto-

wych oraz ich rozbiórkę”, składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowa-

nia na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu zamówień sektorowych, który stanowi, że: 

 

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomoc-

nym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecz-

ne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, od-

roczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wła-

ściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo po-

pełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekup-

stwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prze-

stępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środo-

wisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne prze-

stępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie prze-

stępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za prze-

stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
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w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.” 

 

 

 

Miejscowość, data: 

...................................................... 

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania Wy-

konawcy) 
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 ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót 

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia dzia-

łalności jest krótszy - w tym okresie, 

Wykaz musi zawierać minimum co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 

100.000,00 zł brutto każda w zakresie robót rozbiórkowych  konstrukcji żelbetowej lub 1 robotę bu-

dowlaną w zakresie robót rozbiórkowych obiektu o konstrukcji żelbetowej o kubaturze użytkowej nie 

mniejszej niż 2000 m
3
. 

 

L.p. 
Przedmiot zamówienia 

(zakres rzeczowy) 

Wartość 

zamówienia 

brutto 

Kubatura 
Zamawiający 

(odbiorca) 

Data wyko-

nania 

zamówienia 

1 2  3 4 5 

      

      

      

      

 

Uwaga: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyszczególnione roboty zostały wykonane 

należycie (dokumenty powinny odnosić się do konkretnych robót wymienionych w wykazie). 

 

 

 

Miejscowość, data:......................................................                           ………. ……………………………. 

(podpis  i pieczęć imienna oso-

by/osób właściwej/ych do reprezen-

towania Wykonawcy) 
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.............................................. 
pieczęć firmowa oferenta  
 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI 

 

Nr .................. 

z dnia .................................... 

 
 

Lp. Opis dokumentacji  
Data doku-

mentu 
Ilość Format 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
Osoba przekazująca  Osoba odbierająca 
   
 
Data:____________________       Data:___________________ 
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............................................... 
pieczęć firmowa oferenta 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI  

 

Nr .................. 

 

z dnia .................................... 

 
 

Lp. Opis dokumentacji  
Data doku-

mentu 
Ilość Format 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Uwagi osoby odbierającej:  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................... 
.................................................................................................................................................. ..........  

 
Osoba przekazująca            Osoba odbierająca 

 
Podpis:________________            Podpis:_______________ 

 


