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ROZDZIAŁ 1  ZAMAWIAJ ĄCY 
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 800 – 1600 (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 opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przed-

sięwzięcia pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego”. 

Kod CPV: 
71.22.00.00.8 - usługi projektowania architektonicznego,  
71.40.00.00-6 - usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 

terenu,  
71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

 
3.2 Opis przedmiotu zamówienia: 
 Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło pn.: " Wielobranżowa 
dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego” (zwana dalej 
„Opracowaniem” lub Dokumentacją). Dokumentacja  składa się z czterech części:  

 
a) Część I obejmująca: 

1. koncepcję wielobranżową budynku wraz z przyległymi nawierzchniami drogowymi i 
płaszczyznami manewrowymi dla pojazdów Lotniskowej Straży Pożarnej oraz komplet 
instalacji i przyłączy, na który składają się koncepcja zagospodarowania działki w skali 
1:500, koncepcja architektoniczna w skali 1:200 wraz z opisem oraz koncepcje branżowe 
w formie opisu, 

2. wskaźnikowe wyliczenie kosztu inwestycji, 
3. wizualizację koncepcji budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z przyległym otocze-

niem, 
4. uzyskanie opinii dot. koncepcji wymienionej w pkt 1: 

• Morskiego Oddziału Służby Granicznej, 
• Urzędu Celnego, 
• Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW, 
• Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni,  
• Wojskowego Użytkownika Lotniska. 

 
b)  Część II obejmująca: 

1. projekt budowlany opracowany na podstawie koncepcji zaakceptowanej przez Zamawia-
jącego dla budynku wielofunkcyjnego, wraz z przyległymi nawierzchniami drogowymi i 
płaszczyznami manewrowymi dla pojazdów Lotniskowej Straży Pożarnej wraz oraz kom-
pletem instalacji i przyłączy, 

2. informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględnianej w planie bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia, 

3. projekt zagospodarowania zieleni w obrębie obszaru opracowania. 
 

c) Część III obejmująca: 



 
1. komplet projektów wykonawczych wszystkich branż, 
2. kompletne przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, 
3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

d) Część IV obejmująca uzyskanie dla Zamawiającego ostatecznej decyzji udzielającej mu 
pozwolenia na budowę dla budynku wielofunkcyjnego na podstawie opracowanie 
Dokumentacji.  
 

3.3 Przed przystąpieniem do opracowania projektów wykonawczych Wykonawca jest zobowiązany 
do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego w zakresie proponowanych materiałów wykoń-
czeniowych oraz elementów wyposażenia pomieszczeń.  

3.4 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania kompletu  uzgodnień niezbędnych do uzyskania po-
zwolenia na budowę. 

3.5 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień i opinii:  
a) Urzędu Lotnictwa Cywilnego,  
b) Morskiego Oddziału Służby Granicznej, 
c) Urzędu Celnego, 
d) Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW w Wejherowie, 
e) Wszystkich gestorów i użytkowników sieci na terenie objętym inwestycją wraz z jednostkami 

wskazanymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dotyczącej koncepcji 
projektowej. 

3.6  Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej winno być 
zgodne z: 

3.6.1 przepisami prawa, zwłaszcza budowlanego, a w tym z rozporządzeniami Ministra Infrastruk-
tury: z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133, zm. z 2008r. Nr 201, poz. 1239), z dnia 23 czerwca 2003r. w spra-
wie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia [Dz.U. Nr 120, poz. 2071], z  dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia me-
tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk-
cjonalno-użytkowym [Dz.U. Nr 130, poz. 1389] oraz z dnia 02 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lanych oraz programu funkcjonalno użytkowego  [ Dz.U. Nr 202, poz. 2071, z 2005 Nr 75, 
poz. 664 i z 2010r. Nr 72, poz. 464], prawa regulującego warunki techniczne i odbiory robót 
budowlanych, także dotyczącego lotnisk cywilnych oraz z zasadami wiedzy technicznej; 

3.6.2 decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 28 sierpnia 2010r. numer RDOŚ-
22-WOO.6670/14-16/10/ER w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzię-
cia pn. „Budowa infrastruktury Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo do obsługi cywilnego ru-
chu lotniczego na części lotniska wojskowego Gdynia Oksywie”. 

3.6.3 Koncepcją przystosowania lotniska Oksywie do wymogów lotnictwa cywilnego listopad 2010. 
3.6.4 Specyfikacją techniczną budynku wielofunkcyjnego w Porcie Lotniczym Gdynia – Kosakowo. 
3.6.5 Mapą do celów projektowych obszaru objętego opracowaniem. 
3.6.6 Schematem blokowym powiązań funkcjonalnych w budynku wielofunkcyjnym. 
3.6.7 Bilansem  powierzchni – zestawienie pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego -  
3.6.8 Wstępnymi badaniami geotechnicznymi. 
. 

3.7 Maksymalny planowany łączny koszt wykonywania prac realizowanych w odniesieniu do I etapu 
realizacji robót budowlanych budynku wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem biurowym, okre-
ślony w załączniku nr 2 do SIWZ, nie może przekroczyć 9.331.000,00 zł. netto. 

3.8 Wykonawca zapewni, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez osoby posiadające odpo-
wiednie  kwalifikacje spełniające wymagania do projektowania w odpowiednich specjalnościach 
[posiadające uprawnienia] określone w prawie budowlanym , jak również że wzajemnie skoordynuje 
wykonane przez te osoby opracowania projektowe;  



3.9 Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia imiennie przedstawiciela tj. koordynatora - zarzą-
dzającego i odpowiedzialnego za nadzorowanie oraz całościowe wykonanie przedmiotu umowy. 

3.10 Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca usługi, celem uzyskania infor-
macji, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania 
zamówienia. Termin wizji lokalnej wyznacza się na dzień 17.02.2011 r. Wykonawca zobowiąza-
ny jest przedłożyć zamawiającemu do dnia 15.02.2011 r. do godziny 14:00, listę osób,  które bę-
dą brały udział w wizji lokalnej. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.  

3.11 Zamawiający przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych dla obszaru objętego opraco-
waniem załączoną do SIWZ. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych map do celów 
projektowych dla niezbędnego terenu nie ujętego w załączonej mapie, Wykonawca na własny 
koszt opracuje takie mapy i uzgodni je z Zarządca terenu, tj. Rejonowym Zarządem Infrastruktury 
w Gdyni. Mapy te przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu. 

3.12 Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz  
z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich 
wersji elektronicznych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo zezwolenia na 
wykonywanie zależnych praw autorskich. 

3.13 Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres 
wskazuje w ofercie. 

3.14 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
usługi wykonane przez podwykonawców.  

3.15 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi nor-
mami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

3.16 Przedmiot zamówienia należy wykonać w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej  
w następującej ilości egzemplarzy: 
a) Koncepcja - 6 egz. 
b) Badania geologiczne podłoża gruntowego - 4 egz. 
c) Projekt budowlany - 6 egz. 
d) Projekt wykonawczy - 6 egz. 
e) Projekt charakterystyki energetycznej budynku - 3 egz. 
f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 6 egz. 
g) Przedmiary robót - 4 egz. 
h) Kosztorysy inwestorskie - 2 egz. 

3.17 Dokumentację w wersji elektronicznej należy dostarczyć w postaci skompresowanych plików 
(zip), w których całkowita pojemność plików pdf nie przekracza 8,0 Mb. W nazwach folderów i 
plików nie należy stosować polskich liter: ć, ś, ź, ż, ą, ę, ó, ł. 

3.18 Przedmiot zamówienia winien uwzględniać specyfikę projektowanego obiektu w stopniu gwa-
rantującym ich prawidłową realizację i eksploatację.  

3.19 Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tzn.: dyspono-
wać osobami posiadającymi odpowiednie  kwalifikacje i spełniającymi wymagania do projektowa-
nia w odpowiednich specjalnościach [posiadające uprawnienia i spełniające warunki] określone w 
prawie budowlanym, jak również kwalifikacje do skoordynowania wykonania przez te osoby opra-
cowań projektowych. Każde proponowane zastąpienie ww. osób możliwe będzie jedynie wtedy, 
kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż oso-
by zastępowanej. Zmiana ta dokonywana będzie powiadomieniem Zamawiającego dokonanym - 
dla jego skuteczności - w formie pisemnej i jest możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgo-
dy Zamawiającego. 

3.20 Wymagania szczegółowe: 
Uczestnik składający ofertę musi uwzględnić w opracowaniach i wykonaniu przedmiotu zamó-
wienia posiadane przez Zamawiającego następujące materiały i opracowania, stanowiące załącz-
niki do SIWZ:  

a) Specyfikacja techniczna budynku wielofunkcyjnego w Porcie Lotniczym Gdynia – Kosakowo  
                                                                                                                            – załącznik nr 2, 

b) Mapa do celów projektowych obszaru objętego opracowaniem                  - załącznik nr 6, 
c) Wyciąg z „Koncepcji przystosowania lotniska Oksywie do wymogów lotnictwa cywilnego” 

                                                                                                         - załącznik  nr 7, 



d) Przekrój poprzeczny budynku wielofunkcyjnego – schemat poglądowy - załącznik  nr 8, 
e) kopia Decyzji Środowiskowej nr RDOŚ-22-WOO.6670/14-16/10/ER z dnia 20.08.2010 

                                                                                                                  –załącznik nr 9, 
f) Bilans powierzchni – zestawienie pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego - załącznik nr 3, 
g) Wstępne badania geotechniczne - załącznik nr 11. 

 

ROZDZIAŁ 4  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJ ĄCYCH 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

ROZDZIAŁ 5  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w terminach: 
5.1. Koncepcja wielobranżowa: nie później niż 42 dni od daty podpisania umowy. 
5.2. Projekt budowlany wraz z kompletem uzgodnień, informacja BIOZ oraz zagospodarowania ziele-

ni w obrębie obszaru opracowania: nie później niż 84 dni od daty odbioru przez Zamawiającego 
koncepcji wielobranżowej bez uwag. 

5.3 Projekty wykonawcze wraz z pozostałymi elementami dokumentacji: nie później niż 91 dni od 
daty odbioru przez Zamawiającego koncepcji wielobranżowej bez uwag. 

5.4 Złożenie kompletnego wniosku we właściwym organie administracji publicznej o wydanie Zama-
wiającemu decyzji udzielającej mu pozwolenia na budowę dla budynku wielofunkcyjnego na pod-
stawie opracowanej dokumentacji: następnego dnia roboczego [poniedziałek – piątek z wyłącze-
niem dni ustawowo wolnych od pracy] po odbiorze bez uwag projektu budowlanego. 

 
ROZDZIAŁ 6  WYKLUCZENIE Z POST ĘPOWANIA ORAZ WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB 

DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZ Ą 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 10), 

6.3 Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystą-
pią przesłanki art. 14 ust. 2 Regulaminu zamówień sektorowych. 

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 POST ĘPOWANIU 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 trzech lat przed upływem ter-

minu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
wykonali, co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiają-
cego dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy lub budowy bu-
dynków użyteczności publicznej kubaturze nie mniejszej niż 5.000 m3 każda. 

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 O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZ Ą 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 



WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
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 załączniku nr 1 - Formularzu ofertowym). 
8.1.2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 
usługi polegające na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projek-
towo - kosztorysowej w zakresie przebudowy lub budowy budynków użyteczności pu-
blicznej, o kubaturze nie mniejszej niż 5.000 m3 każda, z podaniem ich kubatury, przed-
miotu oraz daty i miejsca wykonania - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4, wraz z 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi 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. 
 

ROZDZIAŁ 9  DOKUMENTY  SKŁADANE WRAZ Z OFERT Ą 
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: 
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 „Budowę budynku wielofunkcyjnego”. Nie otwierać do dnia 
23.02.2011 r. godz. 12 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 SI Ę 

ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZE Ń 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. 

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 SI Ę Z 

WYKONAWCAMI 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Pan Zbigniew Wawrzyniak tel. 58 713 29 42 
e-mail: z.wawrzyniak@airport.gdynia.pl 

 
ROZDZIAŁ 13  TERMIN  ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
13.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
ROZDZIAŁ 14  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
14.1 Ofertę należy złożyć do dnia 23.02.2011 r., godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego:  

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia 
14.2 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.02.2011 r., godz. 12.00 w siedzibie Za-

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



81-378 Gdynia  
14.3 Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą, lub inną drogą np. pocztą kurierską,  

o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.  
14.4 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 

 
ROZDZIAŁ 15  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
15.1 Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę nie będą podlegały korektom w trakcie wykony-

wania przedmiotu zamówienia.  
15.2 Cenę oferty należy podać w wartość netto i brutto. 
15.3 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.  

15.4 Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
15.5 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 16  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZE NIA 
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 17  INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

17.1 O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie 
poinformowany odrębnym zawiadomieniem.  

17.2 Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który sta-
nowi załącznik nr 5 do specyfikacji. 

17.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

17.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu do-
kumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykony-
waniu zamówienia. 

17.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po zawiadomieniu wykonawców o wybo-
rze najkorzystniejszej oferty. 

17.6 W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współ-
pracy uczestników postępowania.  

17.7 W przypadku powierzenia realizacji części usług podwykonawcom, Wykonawca jest zobowią-
zany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego 
przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

17.8 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. 

17.9 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 termi-
nu 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, w zakresie zmiany nazwy Wykonawcy, zmiany Przedstawicieli 
Strony wymienionych w §18 projektu umowy, zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wyni-
kającej ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 
ROZDZIAŁ 18  ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
18.1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
18.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 
– w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, 

18.3 Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości: 
- 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za 

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

ROZDZIAŁ 19  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin zamówień sek-
torowych wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej. 

 
ROZDZIAŁ 20  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 – Specyfikacja techniczna budynku wielofunkcyjnego w Porcie Lotniczym Gdynia – Kosa-

kowo,  
Zał. Nr 3 – Bilans powierzchni – zestawienie pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego, 
Zał. Nr 4 – Wykaz wykonanych usług, 
Zał. Nr 5 – Projekt umowy, 
Zał. Nr 6 – Mapa do celów projektowych obszaru objętego opracowaniem, 
Zał. Nr 7 – Wyciąg z „Koncepcji przystosowania lotniska Oksywie do wymogów lotnictwa cywilne-

go” 
Zał. Nr 8 – Przekrój poprzeczny budynku wielofunkcyjnego – schemat funkcjonalny, 
Zał. Nr 9 – Kopia Decyzji Środowiskowej nr RDOŚ-22-WOO.6670/14-16/10/ER z dnia 20.08.2010 
Zał. Nr 10 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
Zał. Nr 11 – Wstępne badania geotechniczne. 
 


