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UIR.271.2.18.2017.DW                                                 Gdynia, dnia 18.04.2017 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
dotyczy:  pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę na roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni 
Oksywiu- Etap II”. 

 
Gmina Miasta Gdyni zamierza udzielić zamówienia publicznego do 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 

8 w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) na 
pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na 
roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu- Etap II”. 

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji inwestycja może uzyskać dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego rozdysponowanych w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

1. Dane Zamawiającego: 
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni. 
1.2. Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Gdyni. 
1.3. Postępowanie prowadzone jest do 30.000 euro. 

2. Przedmiot zamówienia: usługa nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę na roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni 
Oksywiu- Etap II” . 
CPV – 71.24.70.00-1 
2.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował: 

2.1.1 wykonanie robót budowlanych  zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego  dokumentacją 
projektową stanowiącą załącznik nr 6 z uwzględnieniem wprowadzonych przez Wykonawcę 
zmian do tej dokumentacji, o których mowa w punkcie 2.1.2 oraz z uwzględnieniem 
dyspozycji punktu 2.8 niniejszego zapytania; 

2.1.2 opracowanie przez Wykonawcę zamiennego projektu budowlanego i projektów 
wykonawczych uwzględniających wprowadzenie istotnych zmian do przekazanej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej w zakresie określonym w załączniku nr 10; 

2.1.3 pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych  w całym wykonywanym   
zakresie rzeczowym zgodnie z punktem 2.1.1. niniejszego zapytania, od dnia przekazania 
placu budowy do dnia odbioru końcowego robót zarówno w zakresie opracowanej przez 
Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego; 

2.1.4 odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia 
o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz 
przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; 
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. 

2.2. Przedmiot  zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych realizowanych przez 
Wykonawcę robót obejmuje: 
1) budowę  ogrodzenia, 
2) wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej z płyt drogowych, 
3) roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
4) roboty ziemne, 
5) budowę falochronu brzegowego, 
6) budowę pochylni slipu, 
7) dostawę i montaż  urządzeń wyciągowych oraz żurawia słupowego, 



  
 

2  

8) budowę  fundamentów żelbetowych pod urządzenia, 
9) dostawę i montaż dalby oraz  pali  kierownic, 
10) dostawę i montaż ścianek szczelnych, 
11) budowę żelbetowych studni dla zabezpieczenia istniejących drzew, 
12) budowę nawierzchni z kostki betonowej, 
13) wydobycie obiektów ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych, 
14) roboty elektryczne,  
15) budowę oświetlenia zewnętrznego, 
16) budowę instalacji monitoringu, 
17) tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót,   
18) zieleń, w tym: 

a) wycinkę  krzewów 
b) nasadzenie trawy ozdobnej 
c) wykonanie oraz odtworzenie istniejących  trawników 
d) pielęgnację trawników, trawy ozdobnej i drzew obudowanych żelbetową konstrukcją              

w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego. 
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych podlegających 

nadzorowi stanowi: 
1) dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiającego (załącznik nr 6) oraz zamienny 

projekt budowlany i projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawcę zgodne z punktem 2.1.2 
niniejszego zapytania, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7), 
3) dyspozycje zawarte w punkcie 2.8 niniejszego zapytania. 
 
Zamawiający informuje, że do dnia złożenia oferty dokumentacja w/w inwestycji będzie dostępna na 
stronie internetowej http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434/rozbudowa-przystani-rybackiej-
w-gdyni-oksywiu-etap-ii,482509  
 

2.4. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania do dokumentacji projektowej zmian przez Wykonawcę 
robót wykraczających poza zakres określony w załączniku nr 10. 

2.5. Wykonawca robót zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu zamienny projekt 
budowlany i projekty wykonawcze, o których mowa w punkcie 2.1.2 niniejszego zapytania, w 
terminach niezbędnych dla oferowanego okresu realizacji robót. 

2.6. Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania zamiennego projektu budowlanego, o którym 
mowa w punkcie 2.1.2 niniejszego zapytania z kompletem wymaganych uzgodnień i w formie i 
zakresie umożliwiającym uzyskanie przez Wykonawcę zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz  opracowania projektów wykonawczych, o którym mowa w punkcie 2.1.2 niniejszego zapytania 
umożliwiających zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Zamawiający udzieli Wykonawcy 
stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.  

2.7. Wykonawca robót upoważniony jest do rozpoczęcia realizacji robót według zamiennych projektów 
po uzyskaniu dla tej dokumentacji akceptacji Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego. 

2.8. Przedmiot zamówienia  Wykonawca robót winien wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: 
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) wykonanie na terenie Jednostki Wojskowej ogrodzenia wraz z dwuskrzydłową bramą,  
wydzielającego teren dla dojazdu do placu budowy oraz wykonanie tymczasowego utwardzenia 
powierzchni gruntu z płyt betonowych stanowiącego fragment drogi dojazdowej zgodnie z 
załącznikiem nr 11, 

b) wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy z płyt drogowych po terenach 
zielonych  zgodnie z załącznikiem nr 12 wraz z jej rozbiórką i doprowadzeniem terenu do stanu 
pierwotnego, 

c) wykonanie badań ferromagnetycznych (skanowanie akwenu magnetometrem),  
d) odsłonięcie obiektów ferromagnetycznych oraz nieferromagnetycznych i sprawdzenie pod 

względem możliwości wystąpienia niewybuchów oraz wydobycie tych obiektów  wraz z ich 
utylizacją i unieszkodliwieniem,  zgodnie z załącznikiem nr 13,  

e) wypełnienie styków materacy gabionowych betonem podwodnym z dodatkiem włókien 
polipropylenowych w ilości 0,6 kg/m3 mieszanki betonowej lub zgodnie z kartami producenta. 
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Materiał: włókna polipropylenowe, długość: od 20 do 30 mm, wytrzymałość na rozciąganie: 
min. 0,32 kN/mm2, 

f) malowanie ścianki szczelnej w obrębie pirsu dwustronne na wysokości 1,0 m w kolorze 
szarym, 

g) wykonanie instalacji monitoringu zgodnie z załącznikiem nr 14, 
h) wykonanie charakterystyki światła na dalbie zwrotnej slipu zgodnie z uzgodnieniem 

Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego Urząd Morski w Gdyni ON.1-MS-2002/01/14 z dnia 
29.04.2014r.: 0,6 + (5,4)=6s,  

i) doposażenie rozdzielnic RG dla magazynu oraz RG dla świetlicy rybackiej po 1 szt. zasilacza 
230VAC/12VDC z obciążalnością 1A oraz po 1 szt. zabezpieczenia zasilacza po stronie 230V 
typu C2 (wyłącznik samoczynny typu np.S301). Zasilacz musi posiadać zabezpieczenie 
przeciążeniowe i zwarciowe na wyjściu, 

j) wymianę obudów rozdzielnic RG magazynu na plaży i R świetlicy rybackiej na obudowy typu 
2x18 modułów, 

k) odwodnienie i umocnienie wykopów na czas prowadzenia robót według rozwiązań 
Wykonawcy i w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia. Rozwiązania 
wskazane w dokumentacji projektowej stanowią wyłącznie sugestię projektanta i nie są dla 
Wykonawcy wiążące. Sposób umocnienia i odwodnienia wykopów Wykonawca zobowiązany 
jest opracować ze własnym zakresie i uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim, 

l) wykonanie wykopów próbnych i kontrolnych; wykopy te Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać z takim wyprzedzeniem, żeby przekazać Zamawiającemu i Nadzorowi Autorskiemu 
oraz Inwestorskiemu na dwa tygodnie  przed planowanym terminem realizacji robót na danym 
odcinku, wyniki analizy danych uzyskanych w ramach tych wykopów pod kątem nie 
przewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi 
przedmiotem zamówienia (zgłosić wystąpienie takich kolizji),     

m) opracowanie projektu organizacji i technologii prac dla budowy obiektów i konstrukcji, prac 
demontażowych i montażowych, transportu materiałów i prac pomocniczych, uwzględniając 
założenia i wytyczne przyjęte w dokumentacji projektowej wraz z przedłożeniem do akceptacji 
przez Nadzór Inwestorski,  

n) opracowanie Planu bezpieczeństwa żeglugi i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy, który Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Nadzorowi 
Inwestorskiemu do zatwierdzenia, a który wcześniej zostanie uzgodniony z Inspektoratem 
Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni,  

o) opracowanie Planu prac podwodnych wykonanego przez uprawnionego kierownika prac 
nurkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 116 z 2004r. 
poz.1210). Ww. plan wymaga zatwierdzenia przez kierownika budowy i Nadzór inwestorski, 

p) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej  stanu technicznego obiektów, 
budowli i instalacji zlokalizowanych w  sąsiedztwie przedsięwzięcia na skarpie i poniżej skarpy, 
w tym samej skarpy, mogących ulec uszkodzeniu w trakcie zagłębiania pali, rur, elementów 
ścianek szczelnych wraz z dokumentacją fotograficzną, przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie realizacji inwestycji, oraz drogi technologicznej zlokalizowanej wzdłuż istniejącego 
umocnienia brzegowego  wraz z przylegającym do tej drogi pasem zieleni,  

q) obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej, geodezyjnym 
wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą, w tym dla potrzeb Marynarki Wojennej i Urzędu 
Morskiego w Gdyni, 

r) zabezpieczenie elementów betonowych (fundamentów, murów oporowych, oczepów, 
falochronu brzegowego,) nad poziomem terenu powłoką antygraffiti (łatwo zmywalną o 
wysokiej odporności na ścieranie i sól morską) w wersji „mat” przeźroczysta. 

2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania wycinki krzewów rokitnika zwyczajnego oraz 
kaliny koralowej objętych  Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Nr 
RDOŚ-Gd-PNII.6400.44.2014.MŚ.2 z dnia 15.09.2014r. Wycinkę ww. krzewów przeprowadzono 
w związku z  wykonaniem falochronu przez Urząd Morski w Gdyni. 

3) Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody 
Urzędu Morskiego w Gdyni na wjazd na obszar pasa technicznego. 

4) W celu wykonywania prac podwodnych, Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest 
do przedstawienia Nadzorowi Inwestorskiemu certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań 
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systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wydany przez jednostkę certyfikującą, 
zgodnie z przepisami o certyfikacji. 

5) Wykonawca  zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac podwodnych 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. 
U. 2014 poz. 1389 z późn. zm.). 

6) Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie przez Wykonawcę z istniejącej drogi 
technologicznej wzdłuż umocnienia brzegowego. Powyższa droga technologiczna jest w 
użytkowaniu Urzędu Morskiego w Gdyni i nie mogą po niej poruszać się pojazdy o masie powyżej 
3,5 t. W celu realizacji dostaw materiałów i sprzętu na plac budowy Wykonawca robót 
zobowiązany jest do wybudowania drogi dojazdowej po terenach zielonych.   

7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dostawy materiałów oraz sprzętu budowlanego 
drogą lądową – po wybudowaniu tymczasowej drogi dojazdowej, roboty dotyczące wykonania 
dalby, Wykonawca zobowiązany jest do  realizacji  z wody, 

8) Dojazd do placu budowy będzie odbywał się poprzez przejazd przez wydzieloną część Portu 
Wojennego Gdynia na podstawie przepustek jednorazowych lub przepustek okresowych (powyżej 
2 tygodni do 6 miesięcy) wystawionych przez Jednostkę Wojskową. 

9) W celu otrzymania przepustek jednorazowych Wykonawca zobowiązany jest przekazać do organu 
wystawiającego przepustki  wypełniony i zatwierdzony przez Zamawiającego druk „Wykaz osób 
na wejście/wjazd na teren kompleksu Komendy Portu Wojennego Gdynia”. Druk dostępny na 
stronie internetowej KPW Gdynia http://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/23.html. 
W celu otrzymania  przepustek okresowych  Wykonawca  zobowiązany jest złożyć do Kancelarii 
Jawnej KP Gdynia lub Referatu Biura Przepustek wypełniony i zatwierdzony przez Zamawiającego 
druk Wniosku o wydanie przepustki wraz z załącznikami: wykazem osób oraz pojazdów i 
aktualnymi, wyraźnymi  fotografiami o wymiarach 35-45 mm, przedstawiającymi osobę bez 
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego profilu z widocznym 
lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (w odniesieniu do przepustek 
osobowych). Druki dostępne na stronie internetowej KPW Gdynia 
http://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/23.html. Wykonawca  zobowiązany jest wystąpić z przedmiotowym 
wnioskiem na 14 dni roboczych przed planowanym wjazdem na teren JW. 

10) W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę obcokrajowców/podmiotów zagranicznych 
wymagane jest uzyskanie przez te osoby akceptacji Służb Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), w 
szczególności potwierdzającej możliwość ich wstępu na teren JW. O akceptację SKW będzie 
występować strona wojskowa po dostarczeniu listy osobowej zatwierdzonej przez Zamawiającego. 
Czas oczekiwania na tę akceptację wynosi około 3 tygodni od złożenia wniosku do Kancelarii 
Jawnej KP Gdynia lub Referatu Biura Przepustek.   

11) Wykonawca na terenie obiektów wojskowych zobowiązany jest do przestrzegania postanowień 
Decyzji nr 221/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012r. z późn. zmianami, w 
sprawie zasad użytkowania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony 
informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. 

12) Zdobyte informacje (materiały mogące nieść za sobą ryzyko ujawnienia wrażliwych informacji na 
temat jednostek wojskowych, lub instytucji) wskutek realizacji umowy nie mogą być 
wykorzystywane do żadnego rodzaju materiałów propagandowych, prezentowane w prasie, radio, 
telewizji, filmie, Internecie czy prospektach reklamowych. 

13) Wykonawca w ramach zawartej umowy z Zamawiającym nie może korzystać z żadnych aparatów 
latających w tym dronów. 

14) Jeżeli w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczność przekazania Wykonawcy informacji prawnie 
chronionych celem jej realizacji to mogą one zostać udostępnione tylko po spełnieniu wymagań 
określających zasady udostępniania danego zbioru danych zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym. 

15) W sytuacjach awaryjnych mających miejsce na terenie Portu Wojennego Gdynia koordynatorem 
jest Oficer Dyżurny KPW Gdynia tel. 261-26-22-85. 

16) Wykonawca każdorazowo po przejeździe przez teren JW zobowiązany jest do zamykania bram na 
kłódki.  

17) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania kluczy zapasowych do kłódek od 
bram zlokalizowanych na terenie JW do Szefa Sekcji Ochrony Fizycznej KPW Gdynia. 
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18) Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z przekazanym 
przez Zamawiającego projektem wykonawczym. Zakres robót rozbiórkowych opisany w 
projekcie budowlanym jest nieaktualny ponieważ w 2015r. Urząd Morski w Gdyni  wykonał 
falochron brzegowy wraz z chodnikiem w rejonie   przedmiotowej inwestycji: „Rozbudowa 
przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu – Etap II”. 

19) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Zarządzeniu 
porządkowym Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 05 maja 2011r. w sprawie 
określenia warunków zabezpieczenia terenów pasa technicznego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 
2011.64.1443). 

20) Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów określonych                              i 
wynikających z uzgodnień branżowych oraz gestorów  sieci oraz do przestrzegania postanowień 
zawartych w uzgodnieniach . 

21) Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania przed rozpoczęciem robót  dokumentacji projektowej 
w zakresie badań ferromagnetycznych dna (wywiad saperski) oraz oczyszczenia dna dla wykrycia 
obiektów ferromagnetycznych stanowiących potencjalne przedmioty wybuchowe. Wywiadem 
należy objąć cały obszar dna mogący mieć wpływ na prowadzone roboty ok.33 000m2. Prace 
związane z wywiadem muszą obejmować: skanowanie akwenu za pomocą magnetometru, 
wykonanie Raportu z wywiadu ferromagnetycznego. Zakres ww. Raportu obejmuje:  
a) wykonanie mapy cyfrowej z naniesionymi miejscami występowania przedmiotów 

ferromagnetycznych, w tym wybuchowych, wykrytych podczas skanowania akwenu,  
b) tabelaryczne zestawienie wykrytych podczas skanowania przedmiotów ferromagnetycznych, w 

tym wybuchowych z określeniem:  
- współrzędnych lokalizacji,  
- głębokości zalegania pod dnem morskim,  
- objętości ferromagnetycznej,  
- interpretacji charakteru wykrytego przedmiotu 

c) proponowane metody wydobycia obiektów  
W przypadku wystąpienia przedmiotów wybuchowych zakres dokumentacji  obejmie określenie 
sposobu postępowania z tymi przedmiotami w zależności od pojemności tych przedmiotów 
(przedmioty wybuchowe o pojemności do 50 l, przedmioty o pojemności powyżej 50 l do 100 l,  
przedmioty powyżej 100 l ), opis technologii wykonania robót, wykaz niezbędnych badań, 
informacje dotyczącą BIOZ, w tym opis przewidywanych zagrożeń, procedur bezpieczeństwa przy 
wydobyciu i transporcie przedmiotów wybuchowych z terenu robót.  

22) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac  związanych z detekcją i ewentualnym 
zniszczeniem niewybuchów i niewypałów przez specjalistyczne firmy saperskie, posiadające 
odpowiednie uprawnienia do pracy z materiałami wybuchowymi 

23) Wykonawca  zobowiązany jest do ścisłej, określonej przepisami prawa współpracy ze służbami 
właściwymi z uwagi na przedmiot zamówienia (np. Marynarkę Wojenną RP, terytorialnie 
właściwymi wojskowymi jednostkami saperskimi, policją itp.) oraz do udzielania im pomocy w 
wykonywanych czynnościach, a także przekazywania ewentualnie wydobytych materiałów 
niebezpiecznych celem dalszego unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest do 
protokolarnego przekazania obiektów niebezpiecznych właściwym służbom, o ile nastąpi taki fakt.  

24) Obiekty, które nie są niewybuchami Wykonawca zobowiązany jest pozostawić na dnie po 
uzyskaniu akceptacji   Nadzoru Inwestorskiego. 

25) Wykonawca może przystąpić do robót w wodzie dopiero po  przekazaniu przez Wykonawcę  atestu 
czystości dna oraz po dokonaniu przez Nadzór inwestorski  protokolarnego odbioru robót 
związanych z ewentualnym wydobyciem niewybuchów  stanowiących zagrożenie dla łodzi 
rybackich.  

26) Wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić do Obwodu Ochrony Wybrzeża Sobieszewo (tel.58 
308-07-35) rozpoczęcie i zakończenie inwestycji realizowanej na obszarze pasa technicznego.  

27) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do skutecznego powiadomienia o 
rozpoczęciu robót właścicieli  nieruchomości znajdujących się w obszarze prowadzenia inwestycji 
lub władających tymi nieruchomościami. 

28) Wykonawca  zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym organom, gestorom 
sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji.  

29) Przed przystąpieniem do robót,  w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca  
zobowiązany jest złożyć do Nadzoru Inwestorskiego PZJ wraz z projektem odwodnienia i 
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umocnienia wykopów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, technologią i 
harmonogramem robót i uzyskać jego akceptację.   

30) Przed przystąpieniem do pogrążania ścianek szczelnych Wykonawca  zobowiązany jest do 
założenia plomb kontrolnych na istniejących zarysowaniach, spękaniach lub odspojeniach na  
budynkach i konstrukcjach w sąsiedztwie przedsięwzięcia na skarpie i poniżej skarpy. 

31) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obiektów i budynków w trakcie prac 
generujących drgania poprzez zastosowanie urządzeń do rejestracji wstrząsów  w celu kontroli 
wykonywanych robót. 

32) Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do bezwstrząsowego pogrążania ścianek szczelnych oraz 
wykonywania innych robót, aby uniknąć powstania szkód budowlanych z tytułu przenoszenia 
drgań na budynki, konstrukcje obiektów i instalacje podziemne w sąsiedztwie przedsięwzięcia na 
skarpie i poniżej skarpy oraz aby nie spowodować  osiadania okolicznych obiektów i wystąpienia 
szkód dotyczących samej skarpy. Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu 
charakterystykę sprzętu przeznaczonego do pogrążania ścianek oraz wykonywania innych robót do 
akceptacji. 

33) Wykonawca  zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne 
uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i 
podziemnej) oraz nawierzchni drogowych, zlokalizowanych  w sąsiedztwie przedsięwzięcia na 
skarpie i poniżej skarpy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów infrastruktury 
technicznej lub nawierzchni drogowych Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub 
odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury technicznej.  

34) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac ziemnych (wykopy, nasypy, zagęszczenia) 
takim sprzętem, aby ograniczyć wpływ tych prac na  zabudowę w sąsiedztwie przedsięwzięcia na 
skarpie i poniżej skarpy oraz samej skarpy. 

35) Przed rozpoczęciem zasadniczych robót związanych z palowaniem i pogrążaniem ścianek 
szczelnych Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania próbnych zagłębień kilku pali i kilku 
elementów ścianki szczelnej. 

36) Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania  wszelkich prac ziemnych z należytą starannością, 
tak aby nie pogorszyć stanu istniejącego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, odtworzenia lub rekonstrukcji uszkodzonych obiektów. 

37) Wykonawca  zobowiązany jest do prowadzenia robót wymagających użycia hałaśliwych urządzeń 
wyłącznie w porze dziennej.  

38) Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania robót kafarowych związanych z wbiciem dalby – za 
pomocą sprzętu pływającego. 

39) Palowanie i pogrążanie ścianek szczelnych jako elementy konstrukcyjne mogą być wykonywane 
tylko przez Wykonawców posiadających odpowiednie do zakresu doświadczenie.  

40) Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia w terenie miejsc otworów pod kotwy 
gruntowe i mikropala wraz z wytyczeniem współrzędnych wysokościowych. 

41) Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania i dopuszczenia do eksploatacji przez 
Transportowy Dozór Techniczny urządzeń wyciągowych oraz żurawia słupowego. 

42) Wykonawca  zobowiązany jest do uzgodnienia z rybakami harmonogramu robót, w tym terminu 
usunięcia przez rybaków łodzi wraz z istniejącymi wciągarkami oraz do uzgodnienia projektu 
organizacji placu budowy. 

43) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia rybaków i przeprowadzenia egzaminu                          
z obsługi oraz konserwacji urządzeń oraz przeszkolenia rybaków z obsługi systemu monitoringu. 

44) Wykonawca  zobowiązany jest do używania sprzętu pływającego posiadającego  wymagane 
przepisami świadectwa zdolności żeglugowej. Środki pływające muszą spełniać wymagania 
bezpieczeństwa żeglugi. 

45) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji robót dostarczyć i zamontować 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, znaki, światła ostrzegawcze, boje, 
sygnały, drogi tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów, pieszych i żeglugi oraz wykonywanie prac. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe 
całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i 
urządzenia zabezpieczające winny być zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

46) Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonywanie prac podwodnych osobom posiadającym 
wymagane przepisami uprawnienia zawodowe i odpowiedni stan zdrowia. 
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47) Ustawienie przez Wykonawcę  bazy prac podwodnych nie może stwarzać zagrożeń dla żeglugi lub 
środowiska. 

48) Wykonawca robót na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancyjnego zobowiązany jest do 
przeprowadzenia kontroli budowli morskich, zrealizowanych w ramach przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Kontrola obejmować będzie między innymi: sprawdzenie stanu technicznego 
umocnienia dna oraz  stanu technicznego całości wyposażenia, sprawdzenie stanu technicznego 
elementów nośnych, w tym dalby, sprawdzenie  stanu zabezpieczeń antykorozyjnych. 

49) Wykonawca realizując roboty zobowiązany jest osiągnąć zagęszczenie gruntu zgodne z 
wartościami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a w przypadku gdy wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, Wykonawca zobowiązany jest podjąć środki 
zapewniające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, o ile nie są określone w specyfikacjach technicznych, proponuje Nadzór Autorski 
Wykonawcy i przedstawia do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu. 

50) Prowadząc roboty Wykonawca  zobowiązany jest nie dopuścić do zanieczyszczenia dna zatoki   
ziemią z wykopów, odpadami i materiałami budowlanymi. 

51) Jeżeli Wykonawca  w wyznaczonym terminie nie wykona wykopów próbnych i kontrolnych, o 
których mowa w podpunkcie 1l) a wystąpią nie przewidziane w dokumentacji projektowej kolizje 
istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia tych kolizji we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z opracowaniem 
ewentualnej dokumentacji projektowej dla usunięcia tych kolizji.         

52) Do usunięcia kolizji stwierdzonych w trybie zapisów podpunktu 1l) stosuje się zapisy o robotach 
dodatkowych, określone w podpunkcie 53) – 56).  

53) Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego i w Nadzorze Inwestorskim 
ewentualnych wniosków w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych w 
terminie 7 dni kalendarzowych odpowiednio od daty ustalenia przez Nadzór Inwestorski lub nadzór 
autorski sposobu wykonania tych robót dodatkowych lub od daty wykonania przez nadzór autorski 
dodatkowej dokumentacji projektowej. 

54) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wycenie ewentualnych robót dodatkowych i 
robót zamiennych ofertowych cen jednostkowych (cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym), a 
w przypadku, gdy roboty dodatkowe i roboty zamienne nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia 
w ofertowych cenach jednostkowych, Wykonawca  zobowiązany jest do stosowania czynników 
cenotwórczych (w tym podstawy ustalenia nakładów jednostkowych, wielkości nakładów 
jednostkowych, współczynników stosowanych do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych 
materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów 
zakupu i zysku) uwzględnionych w kosztorysie ofertowym. 

55) W przypadku sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, w którym nie uwidoczniono 
zastosowanych czynników cenotwórczych, przy wycenie ewentualnych robót dodatkowych i 
zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cen 
jednostkowych dla pozycji wskazanych przez Zamawiającego. 

56) Dla robót zamiennych i dodatkowych, dla których nie określono w kosztorysie ofertowym cen 
jednostkowych, Wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji szczegółowych. 

57) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Nadzoru 
Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając w tym celu dokumenty 
wymagane ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz.1570 z późn. zm.) i wymogami 
szczegółowych specyfikacji technicznych (załącznik nr 7), a w uzasadnionych przypadkach, na 
żądanie Nadzoru Inwestorskiego, także próbki tych materiałów.  

58) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej drogi dojazdowej z płyt drogowych i 
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej utrzymania przez okres wynikający z 
harmonogramu realizacji robót oraz demontażu po tym okresie (materiały z demontażu stanowią 
własność Wykonawcy).  

59) Wykonawca  zobowiązany jest zdemontować materiały przeznaczone do ponownego wbudowania 
z należytą starannością, tak aby możliwe było ich ponowne wykorzystanie. 

60) Wykonawca zobowiązany jest elementy z  rozbiórki tj. gruz betonowy, żelbetowy, drewniane pale, 
płyty betonowe typu yomb, piasek oraz inne elementy pochodzące z rozbiórek  zutylizować. 
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61) Wykonawca  zobowiązany jest w trakcie wykonywania robót budowlanych do zapewnienia 
bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym i 
pojazdom uprzywilejowanym oraz innym użytkownikom. 

62) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia drzew w trakcie robót, a także założenia 
trawników wraz z pielęgnacją zieleni w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego zgodnie z 
wytycznymi Biura Ogrodnika Miasta stanowiącymi załącznik nr 15, w taki sposób by na koniec 
okresu pielęgnacji była zachowana żywotność założonej zieleni. 

63) Przed rozpoczęciem nasadzeń wydmuchrzycy piaskowej Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
pisemną akceptację Biura Ogrodnika Miasta dla sadzonek. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić Biuro Ogrodnika Miasta, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o terminie 
rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z nasadzeniami i wykonywaniem trawników. 

64) Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych trawników (nowo założonych i odtwarzanych), w tym 
trawy ozdobnej oraz drzew obudowanych żelbetową konstrukcją w okresie 1 roku od dnia tego 
odbioru końcowego. 

65) Wykonawca  zobowiązany jest do powiadamiania (fax. Lub e-mail) Zamawiającego i Biura 
Ogrodnika Miasta o wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na koniec każdego miesiąca w sezonie 
wegetacyjnym.  

66) Wykonawca prowadził będzie dokumentację fotograficzną z postępu realizacji robót w odstępach 
miesięcznych, w ilości 10 zdjęć w każdym miesiącu realizacji w formie zdjęć cyfrowych z 
istotnych, powtarzalnych miejsc placu budowy z zaznaczeniem tych miejsc (zdjęcia będą 
szczegółowo opisane, z automatycznym datownikiem i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na 
nośniku DVD lub CD w 2 egz., a odbitki zostaną wykonane w formacie 18 x 24 w 3 egz., w tym  1 
egz. dla Nadzoru Inwestorskiego łącznie z zapisem na DVD lub CD).  

67) Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odkład mas 
ziemnych oraz materiałów z rozbiórki. 

68) Wykonawca  zapewni pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego, 
umożliwiające organizowanie spotkań koordynacyjnych dla 10 osób, wyposażone w stół 
konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł z dostępnością do telefonu, faxu, kserokopiarki oraz 
szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów oraz miejsce do gromadzenia i składowania próbek, a także 
zabezpieczenia BHP (kaski) dla potrzeb Nadzoru Inwestorskiego. 

69) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczelnego wygrodzenia placu budowy oraz zaplecza 
budowy. 

70) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej 
gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed 
zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego 
sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 

71) Wykonawca zobowiązany jest do przeciwdziałania emisji pyłu w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia, w szczególności poprzez zraszanie wodą terenu budowy, przykrywanie plandekami 
skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie, w tym ziemie z wykopów; 
wyklucza się możliwość kruszenia pozostałości po zdemontowanych elementach na terenie 
budowy chyba, że Wykonawca uzyskał decyzję zezwalająca na odzysk odpadów. 

72) Wykonawca  zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu 
(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 

73) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 
przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca robót obowiązany jest przed ich 
rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej 
nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić 
szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 

74) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia  
kontroli przedstawicielom przyszłych użytkowników, budowanych i przebudowywanych 
elementów infrastruktury. 

2.9. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.   
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2.10. Gdziekolwiek w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do zapytania powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w SIWZ na wykonanie robót budowlanych nie postanowiono inaczej. W przypadku, 
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę robót i przedłożone 
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.  

2.11. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1,3 Ustawy Pzp, należy 
je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w 
każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo gdy wskazana jest w 
SIWZ na wykonanie robót budowlanych norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 
sformułowania „lub równoważna”. 

2.12. Wykonawca usługi nadzoru zobowiązany jest do zapewnienia inspektorów z wymaganymi przez 
podmioty uzgadniające dokumentację zakresami uprawnień budowlanych. 

2.13. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy robót decyzję o pozwoleniu na 
budowę. 

2.14. Miejsce świadczenia usługi nadzoru – Gdynia. 
3. Termin realizacji usługi nadzoru:  

Wstępnie określa się termin pełnienia nadzoru nad realizacją robót nie dłużej niż w okresie 58 tygodni 
i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót na okres nie dłuższy niż 67 miesięcy od dnia 
odbioru końcowego. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie robót 
budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru w okresie nie dłuższym niż 52 tygodnie od 
dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy robót 
przekazania pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia o skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu 
robót na dzień odbioru końcowego. 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 
4.1.  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca usługi, który spełnia następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 
a)  posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją roboty budowlanej o wartości minimum 750 000,00 zł brutto, której przedmiotem była 
budowa, przebudowa lub remont morskiej budowli hydrotechnicznej. 
*Uwaga : Pojęcie „morska budowla hydrotechniczna”, należy rozumieć zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie – Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645) 

 b) dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje 
zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia 
publicznego tj.: 

1) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,  

2) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 

3) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej. 

 Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy 
jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. 

4.2.  Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia 
warunki udziału w postępowaniu: 

a)  wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 4.1.a) wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 3a, 

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 
informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz 
załączeniem kopii uprawnień budowlanych tych osób; wzór wykazu stanowi załącznik nr 3b. 

 
5. Kryteria oceny ofert: 

5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich 
wagą:  

a) cena oferty brutto                                                                                                            -   85 % 
b) jakość  wykonania usługi                                                                                                -   10  % 
c) termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji                                              -    5  % 
Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt a – c  ustala się punktację od 0 do 10. 

 
Ad. a) Cena oferty brutto: 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie 
obliczana według następującego wzoru: 
 
                         Cb- Cn  
     P = [ 1  -   -------------- ]  x 10 
                           Cn   
                                 
      P      -  liczba punktów przyznana danej Ofercie  

     Cn    -  najniższa z cen złożonych Ofert   

     Cb    -  cena rozpatrywanej Ofert 

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego 
kryterium. W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla ceny Oferty danego  Wykonawcy, 
zgodnie ze wzorem jak wyżej, Wykonawca otrzymuje dla kryterium ceny 0 punktów. 

 
Ad. b) Jakość wykonania usługi 
Jakość wykonania usługi nadzoru oceniana będzie na podstawie oferowanego terminu zakończenia odbioru 
końcowego robót od ich wykonawcy w trybie określonym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5.   
Termin zakończenia odbioru końcowego należy podać w dniach kalendarzowych licząc od dnia w którym 
wykonawca usługi nadzoru potwierdził, że wykonawca robót budowlanych osiągnął gotowość do odbioru. 
Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni kalendarzowych. Wykonawca który poda w punkcie 2 
Formularza oferty najkrótszy termin zakończenia odbioru końcowego otrzyma 10 punktów. 
Wykonawca który przedstawi termin zakończenia odbioru końcowego dłuższy od najkrótszego otrzyma 0,5 
punktu mniej za każdy dzień wydłużenia.   
W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla terminu zakończenia odbioru końcowego podanego w  
Ofercie  danego Wykonawcy, Wykonawca  otrzymuje dla  kryterium - jakość  wykonania  usługi - 0 
punktów.  
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium. 
 
Ad. c) Termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji 
Termin przeprowadzania przeglądów w okresie gwarancji  oceniany będzie na podstawie oferowanego 
terminu przeprowadzania przeglądów .  
Termin ten należy podać w dniach kalendarzowych licząc od dnia otrzymania w formie pisemnej, faksem 
lub e-mailem takiego wniosku od Zamawiającego lub Użytkownika. Termin ten nie może być krótszy niż 2 
dni kalendarzowe i dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.  
Punkty będą przyznawane wg tabeli: 

Termin przeprowadzania przeglądów 
w okresie gwarancji i rękojmi Punkty 

2 dni     10 
3-4 dni   8 
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5-6 dni   6 
7-8 dni   4 

       9 -10 dni 2 
    11- 13 dni 1 

             14 dni    0 
 
Jeżeli wykonawca poda w tabeli termin powyżej 14 dni, Zamawiający uzna, ze termin ten wynosi 
maksymalnie 14 dni kalendarzowych, a Wykonawca  otrzymuje dla  tego kryterium  0 punktów. 
Jeżeli wykonawca poda w tabeli termin 0 lub 1 dzień, Zamawiający uzna, ze termin ten wynosi maksymalnie 
2 dni kalendarzowe, a Wykonawca  otrzymuje dla  tego kryterium  10 punktów. 
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium. 
  

5.2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku. 
5.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów 

wynikającą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 
 

6. Ogólne warunki umowy: Warunki wykonania usługi nadzoru oraz obowiązki nadzoru zostały 
doprecyzowane w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

 
7. Oferta: 

7.1. Wykonawca usługi nadzoru winien złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, której zawartość 
stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu: wykaz usług według załącznika nr 3a oraz wykaz osób według załącznika nr 3b. 

7.2. Złożenie oferty oznacza akceptację ogólnych warunków umowy, stanowiących załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

7.3. Wykonawca usługi nadzoru może złożyć tylko jedną ofertę. 
7.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę usługi nadzoru (osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy usługi nadzoru). 
7.5. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie opisanej następująco: 

„Nadzór Inwestorski – Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu- Etap II  - Nie otwierać 
przed 26.04.2017 r. godz. 10:00”, w sekretariacie Wydziału Inwestycji, pok. 230, Al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. 

7.6. Oferta powinna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2017 r., do godz. 10.00. 
 

8. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert. 
 
9. Bliższe informacje na temat zamówienia można uzyskać u Pani Alicji Wegner lub Pani Dominiki 

Wojtunik, tel. 58 668 83 00, wydz.inwestycji@gdynia.pl . 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – formularz oferty 
Załącznik nr 2 - projekt umowy 
Załącznik nr 3a – wykaz usług 
Załącznik nr 3b – wykaz osób 
Załączniki nr 6, 7, 10 – 15 dostępne na stronie internetowej pod ogłoszeniem o zamówieniu na wykonanie 
robót budowlanych: http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434/rozbudowa-przystani-rybackiej-w-gdyni-
oksywiu-etap-ii,482509  


