Ogłoszenie nr 502867-N-2019 z dnia 2019-01-14 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla
potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z
danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845,
ul. Olimpijska 5/9 , 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail
sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między
zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i
w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy
zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie

zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)Tak
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia Tak
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
Adres:
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (udostępnienie) wraz z
rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum
Sportu w roku 2019
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928110-2 –

bariery drogowe, 79810000-5 - usługi drukowania. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie
(udostępnienie w okresie, o którym mowa w ust. 5 i 6) i rozstawienie będących własnością
Wykonawcy (lub znajdujących się w jego dyspozycji) barierek na potrzeby zabezpieczenia i
wytyczenia 10 km trasy czterech biegów, wyścigu MTB Gdynia Maraton oraz imprezy „Aktywne
Lato” organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2019, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz rysunkiem barierek stanowiących załącznik nr 7 i 8 do SIWZ z
podziałem na 2 części. 3. Barierki każdorazowo ustawione będą na terenie Miasta Gdyni zgodnie z
wytycznymi Zamawiającego i zgodnie z planem trasy przygotowanym przez Zamawiającego dla
każdego biegu oraz imprezy. 4. Barierki w ramach poszczególnych biegów/imprez ustawiane
będą: 1) w wyznaczonych ciągach np. wzdłuż ulicy, 2) w wyznaczonych punktach np. grupach po
50 sztuk. 5. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostarczenie i rozstawienie barierek
wolnostojących w różnych miejscach Miasta Gdyni (w tym na terenie Portu Lotniczego Gdynia
Kosakowo w przypadku imprezy, o której mowa w pkt 2) dla potrzeb organizacji: 1) Biegu
Urodzinowego: a) barierki wolnostojące w ilości 600 sztuk, w nocy z dnia 15.02.2019 roku na
dzień 16.02.2019 roku, tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 16.02.2019 roku, a rozpoczęcie
zbierania barierek od godziny 17.00 do godziny 20.00 w dniu 16.02.2019 roku, b) dodatkowych
barierek wolnostojących w ilości 1.600 sztuk, w nocy z dnia 16.02.2019 na dzień 17.02.2019 roku
w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 17.02.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od
godziny 15.00 do godziny 2.00 w dniu 18.02.2019 roku, 2) Biegu Europejskiego: barierek
wolnostojących w ilości 1.000 sztuk, w nocy z dnia 11.05.2019 roku na dzień 12.05.2019 roku, w
tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 12.05.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od
godziny 19.00 do godziny 4.00 w dniu 13.05.2019 roku. 3) Nocnego Biegu Świętojańskiego:
barierek wolnostojących w ilości 1.600 sztuk, w nocy z dnia 27.06.2019 roku na dzień 28.06.2019
roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 28.06.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek
od godziny 03.00 w dniu 29.06.2019 roku do godziny 11.00 w dniu 29.06.2019 roku, 4) Biegu
Niepodległości: barierek wolnostojących w ilości 1.600 sztuk, w nocy z dnia 10.11.2019 roku na
dzień 11.11.2019 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.11.2019 roku, a rozpoczęcie
zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 02.00 w dniu 12.11.2019 roku. 6. Druga część
zamówienia obejmuje dostarczenie i rozstawienie barierek skośnych wraz z nadrukiem w różnych
miejscach Miasta Gdyni (w tym na terenie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo w przypadku
imprezy, o której mowa w pkt 2) dla potrzeb organizacji: 1) Biegu Urodzinowego - w ilości 250
sztuk; w nocy z dnia 15.02.2019 roku na dzień 16.02.2019 roku, w tym gotowość na godzinę 6.00
w dniu 16.02.2019 roku, następnie od godziny 15:00, w dniu 16.02.2019 roku, do godziny 6:00, w
dniu 17.02.2019 roku, przenieść rozstawione barierki z parkingu przy Ch. Riviera i rozstawić na
ul. Kazimierza Górskiego. Rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 16.00, w dniu 17.02.2019
roku do godziny 21.00 w dniu 17.02.2019 roku, 2) Biegu Europejskiego- w ilości 250 sztuk, w
nocy z dnia 11.05.2019 roku na dzień 12.05.2019 roku, w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu
12.05.2019 roku a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 19.00 do godziny 2.00 w dniu
13.05.2019 roku, 3) Nocnego Biegu Świętojańskiego - w ilości 250 sztuk; w nocy z dnia
27.06.2019 roku na dzień 28.06.2019 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 28.06.2019
roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 03.00 w dniu 29.06.2019 roku do godziny 8.00
w dniu 29.06.2019 roku, 4) Biegu Niepodległości - w ilości 250 sztuk, w nocy z dnia 10.11.2019
roku na dzień 11.11.2019 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.11.2019 roku, a
rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 02.00 w dniu 12.11.2019 roku, 5)
wyścigu MTB Gdynia Maraton - w ilości 250 sztuk, w nocy z dnia 7.09.2019 roku na dzień
8.09.2019 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 8.09.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania
barierek od godziny 20.00 do godziny 02.00 w dniu 10.09.2019 roku, 6) imprezy „Aktywne Lato”
- w ilości 20 sztuk, na terenie plaży miejskiej w Gdyni w okresie od 15.06.2019 roku do
31.08.2019 roku, rozpoczęcie zbierania barierek w dniu 31.08.2019 roku. 7.Terminy dostarczenia i
rozstawienia barierek mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej
zmianie w terminie co najmniej jednego tygodnia przed planowanym rozpoczęciem prac
związanych z dostawą i rozstawieniem barierek. 8.Zamawiający informuje, iż ilości barierek
wskazane w ust. 5 i 6 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli
wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy, szczególnie w

przypadku gdyby bieg/impreza został/a odwołany/a lub gdyby przekazano go/ją do realizacji
innemu Podmiotowi, bez prawa do wynagrodzenia. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9.Opis pierwszej części
przedmiotu zamówienia dotyczącej dostawy barierek wolnostojących: 1)elementy barierki:
podstawa/nogi, barierka właściwa i element łączący z kolejną barierką, 2)konstrukcja: barierka
tworzy jednolitą konstrukcję tj. barierka nie może być złożona z części, 3)materiał: stal
ocynkowana, Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa, 4)estetyczne tj. niepowyginane,
czyste, wszystkie dostarczone barierki mają być w jednolitym i tym samym kolorze i wolne od
jakichkolwiek elementów używanych do mocowania np. banerów reklamowych, 5)wszystkie
dostarczone barierki mają być tego samego typu i rozmiaru, 6)szerokość jednej barierki: liczona
bez elementów łączących z kolejną barierkę wynosi minimum 195 cm, ale nie więcej niż 305 cm,
7)wysokość jednej barierki: wynosi minimum 95 cm ale nie więcej niż 155 cm, 8)szerokość
podstawy/nóg barierki: nie może być większa niż 45 cm, jednocześnie odległość od krawędzi
podstawy/nogi do powierzchni bocznej barierki właściwej nie może być większa niż 35 cm,
jednocześnie długość ewentualnej podstawy barierki nie może być dłuższa niż szerokość barierki,
9)wypełnienie części właściwej barierki: żebrowane bez wypełnienia pełnego; dostosowane do
ustawiania ich przy wietrze, stabilne i odporne na przewracanie przez wiatr boczny, 10)grubość
poszczególnych żeberek: wynosi od 1,2 cm do 2.5 cm, a odległość pomiędzy żeberkami wynosi
od 10 cm do 16 cm, 11)w górnej części barierki wystarczająca ilość miejsca pomiędzy żeberkami
aby umożliwić zawieszenie na barierkach banerów reklamowych z rozstawem oczek
montażowych 40 cm – 60 cm, 12) barierki po połączeniu mają mieć możliwość ustawienia
względem siebie pod kątem 330 stopni, 13)odległość wyznaczana przez system połączenia dwóch
barierek wynosi od 7 cm do 10 cm, 14)odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki
właściwej wynosi maksymalnie 25 cm, 15)Wykonawca zapewni elementy dociążające barierki,
które ochronią barierki przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. silnymi wiatrami).
Elementy dociążające muszą być schludne, jednakowe w ramach imprezy, nie wystające poza
nogi barierki. 10.Opis drugiej części przedmiotu zamówienia dotyczącej dostawy barierek
skośnych wraz z nadrukiem: 1)elementy barierki: podstawa/nogi, barierka skośna i element
łączący z kolejną barierką, 2)konstrukcja: barierka tworzy jednolitą konstrukcję (tj. barierka nie
może być złożona z części) z możliwością ekspozycji reklamy o wymiarach nie mniejszych niż
100 x 200 cm - przy czym płyta z nadrukiem musi być tej samej powierzchni co barierka skośna.
3)reklama nadrukowana w kolorze w rozdzielczości nie mniejszej niż 720 DPI nie większej niż
1440 DPI, na płycie PCV komórkowego o grubości minimum 10 mm, umieszczona na barierce w
sposób estetyczny i stabilny, 4)wzór nadruku przekazany zostanie przez Zamawiającego tydzień
przed każdą planowaną imprezą, Wykonawca wydrukuje nadruk we własnym zakresie i na
własnym podłożu, 5)kąt powierzchni ekspozycyjnej względem podłoża musi zawierać się w
przedziale 60 - 80 stopni, 6)materiał barierki skośnej: stal ocynkowana, Zamawiający nie
dopuszcza innego tworzywa, 7)estetyczne tj. niepowyginane, czyste, wszystkie dostarczone
barierki mają być w jednolitym i tym samym kolorze i wolne od jakichkolwiek elementów
używanych do mocowania np. banerów reklamowych, 8)wszystkie dostarczone barierki mają być
tego samego typu i rozmiaru, 9)szerokość jednej barierki: liczona bez elementów łączących z
kolejną barierkę wynosi minimum 195 cm, ale nie więcej niż 305 cm, 10)wysokość jednej
barierki: wynosi minimum 95 cm ale nie więcej niż 155 cm 11)szerokość podstawy/nóg barierki:
nie może być większa niż 80 cm, jednocześnie długość ewentualnej podstawy barierki nie może
być dłuższa niż szerokość barierki, nogi barierki nie mogą wystawiać przed stronę z nadrukiem
(ekspozycyjną) 12)wypełnienie części właściwej barierki: wypełnienie pełne; dostosowane do
ustawiania ich przy wietrze uniemożliwiające wygięcie się płyty z nadrukiem, stabilne i odporne
na przewracanie przez wiatr boczny, 13)odległość wyznaczana przez system połączenia dwóch
barierek wynosi od 7 cm do 10 cm, 14)odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki
właściwej nie może wynosić więcej niż 5 cm, 15)Wykonawca zapewni elementy dociążające
barierki, które będą chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. silnymi
wiatrami). Elementy dociążające muszą być schludne, jednakowe w ramach imprezy, nie
wystające poza nogi barierki. 11.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji w odniesieniu do
danej części zamówienia całości przedmiotu zamówienia dotyczącego tej część zamówienia na
własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności: 1)transport barierek przed

biegiem/imprezą i po biegu/imprezie, 2)dostarczenie i rozstawienie barierek zgodnie z planem
Zamawiającego, 3)zebranie barierek po biegu/imprezie. 12.Wymagania co do sposobu
świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozstawienia
barierek zgodnie z dokumentami przedmiotowych barierek oraz wszelkimi obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, 2) Wykonawca każdorazowo po rozstawieniu barierek powiadomi
Zamawiającego o gotowości do użytkowania, 3) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w
imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 13. Zamawiający dopuszcza
realizację zamówienia przez podwykonawców. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 15. Zamówienie
zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub na
obie części zamówienia. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. Zamawiający nie ustanawia
dynamicznego systemu zakupów. 19. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak
jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z
czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.5) Główny kod CPV: 34928110-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79810000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a)w przypadku I części
zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie o
charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu I części zamówienia tj. polegające na
dostarczeniu i rozstawieniu co najmniej 1.300 sztuk barierek, b)w przypadku II części zamówienia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie, że należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie o charakterze i
złożoności porównywalnej do przedmiotu II części zamówienia tj. polegające na dostarczeniu i
rozstawieniu co najmniej 50 sztuk barierek z wykonanym nadrukiem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) w przypadku I części zamówienia: wykazu
należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie (według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ), zawierający co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności
porównywalnej do przedmiotu I części zamówienia, tj. polegające na dostarczeniu i rozstawieniu
co najmniej 1.300 sztuk barierek, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane; wraz z dowodami czy dostawy zostały
wykonane należycie, w postaci: a.1) referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane , lub a.2) oświadczenia Wykonawcy jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dokumentów, o którym mowa w lit. a1). b) w przypadku II części zamówienia: wykazu należycie
wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli
okres działalności jest krótszy – w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ), zawierający co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej do
przedmiotu II części zamówienia, tj. polegające na dostarczeniu i rozstawieniu co najmniej 50
sztuk barierek z wykonanym nadrukiem, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane; wraz z dowodami czy
dostawy zostały wykonane należycie, w postaci: b.1) referencji bądź innego dokumentu
wystawionego przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane , lub b.2) oświadczenia

Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. b1).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
Zamawiający żąda złożenia: a) w przypadku I części zamówienia: zdjęć, widoku zaoferowanych
barierki/barierek wolnostojących wraz z określeniem zaoferowanej kolorystyki - w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, b) w przypadku II części
zamówienia: zdjęć, widoku zaoferowanych barierki/barierek skośnej wraz z nadrukiem oraz z
określeniem zaoferowanej kolorystyki - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, c) oświadczenia Wykonawcy na potwierdzenie autentyczności
zaoferowanych zdjęć/widoku barierki/barierek, o których mowa w lit. a i b – (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Wykonawca wraz z
ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
zgodnie z art. 24 ust.1 i 5 pkt 1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2)
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków
udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo – jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty
– w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 – w
oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii. 4) Wykonawca, który powołuje się na
zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w
pkt. 1 i 2, b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
(zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) w przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o
którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający
żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) – w oryginale

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa
ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony) TAK
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający załącza do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4), która zostanie przedłożona
Wykonawcy do podpisu. Wzór umowy zawiera wszelkie istotne dla Zamawiającego
postanowienia, które będą obowiązywały strony, w tym wysokość kar umownych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje, że
wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144
Ustawy, w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem
zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w tym w następujących przypadkach:
1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości
treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3)
konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie
przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 4) konieczności zmiany
terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym rezygnacji
z organizacji imprezy sportowej przez Zamawiającego lub przesunięcia terminu organizacji
imprezy sportowej, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie
ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących
stawek podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym
zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) innych zmian
korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub
sposobu wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-22, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie
Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64,
622-35-74. 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl. 3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada
Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9.
Nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:
1
Nazwa:
Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez
organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2019
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1.Pierwsza część zamówienia obejmuje dostarczenie i rozstawienie barierek
wolnostojących w różnych miejscach Miasta Gdyni (w tym na terenie Portu Lotniczego Gdynia
Kosakowo w przypadku imprezy, o której mowa w pkt 2) dla potrzeb organizacji: 1)Biegu
Urodzinowego: a)barierki wolnostojące w ilości 600 sztuk, w nocy z dnia 15.02.2019 roku na
dzień 16.02.2019 roku, tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 16.02.2019 roku, a rozpoczęcie
zbierania barierek od godziny 17.00 do godziny 20.00 w dniu 16.02.2019 roku, b)dodatkowych
barierek wolnostojących w ilości 1.600 sztuk, w nocy z dnia 16.02.2019 na dzień 17.02.2019 roku
w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 17.02.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od
godziny 15.00 do godziny 2.00 w dniu 18.02.2019 roku, 2)Biegu Europejskiego: barierek
wolnostojących w ilości 1.000 sztuk, w nocy z dnia 11.05.2019 roku na dzień 12.05.2019 roku, w
tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 12.05.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od
godziny 19.00 do godziny 4.00 w dniu 13.05.2019 roku. 3)Nocnego Biegu Świętojańskiego:
barierek wolnostojących w ilości 1.600 sztuk, w nocy z dnia 27.06.2019 roku na dzień 28.06.2019
roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 28.06.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek
od godziny 03.00 w dniu 29.06.2019 roku do godziny 11.00 w dniu 29.06.2019 roku, 4)Biegu
Niepodległości: barierek wolnostojących w ilości 1.600 sztuk, w nocy z dnia 10.11.2019 roku na
dzień 11.11.2019 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 11.11.2019 roku, a rozpoczęcie
zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 02.00 w dniu 12.11.2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928110-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena brutto oferty
60,00
Poziom emisji spalin samochodów określony normą EURO
20,00
Jakość dostarczonych barierek
20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:
2
Nazwa:
Dostawa (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez
organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2019
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1.Druga część zamówienia obejmuje dostarczenie i rozstawienie barierek skośnych
wraz z nadrukiem w różnych miejscach Miasta Gdyni (w tym na terenie Portu Lotniczego Gdynia
Kosakowo w przypadku imprezy, o której mowa w pkt 2) dla potrzeb organizacji: 1)Biegu
Urodzinowego - w ilości 250 sztuk; w nocy z dnia 15.02.2019 roku na dzień 16.02.2019 roku, w
tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 16.02.2019 roku, następnie od godziny 15:00, w dniu
16.02.2019 roku, do godziny 6:00, w dniu 17.02.2019 roku, przenieść rozstawione barierki z
parkingu przy Ch. Riviera i rozstawić na ul. Kazimierza Górskiego. Rozpoczęcie zbierania
barierek od godziny 16.00, w dniu 17.02.2019 roku do godziny 21.00 w dniu 17.02.2019 roku,
2)Biegu Europejskiego- w ilości 250 sztuk, w nocy z dnia 11.05.2019 roku na dzień 12.05.2019
roku, w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 12.05.2019 roku a rozpoczęcie zbierania barierek
od godziny 19.00 do godziny 2.00 w dniu 13.05.2019 roku, 3)Nocnego Biegu Świętojańskiego - w
ilości 250 sztuk; w nocy z dnia 27.06.2019 roku na dzień 28.06.2019 roku w tym gotowość na
godzinę 6.00 w dniu 28.06.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 03.00 w dniu
29.06.2019 roku do godziny 8.00 w dniu 29.06.2019 roku, 4)Biegu Niepodległości - w ilości 250
sztuk, w nocy z dnia 10.11.2019 roku na dzień 11.11.2019 roku w tym gotowość na godzinę 6.00
w dniu 11.11.2019 roku, a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 18.00 do godziny 02.00 w
dniu 12.11.2019 roku, 5)wyścigu MTB Gdynia Maraton - w ilości 250 sztuk, w nocy z dnia
7.09.2019 roku na dzień 8.09.2019 roku w tym gotowość na godzinę 6.00 w dniu 8.09.2019 roku,
a rozpoczęcie zbierania barierek od godziny 20.00 do godziny 02.00 w dniu 10.09.2019 roku,
6)imprezy „Aktywne Lato” - w ilości 20 sztuk, na terenie plaży miejskiej w Gdyni w okresie od
15.06.2019 roku do 31.08.2019 roku, rozpoczęcie zbierania barierek w dniu 31.08.2019 roku
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928110-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena brutto oferty
60,00
Rozdzielczość nadruku
20,00
Poziom emisji spalin samochodów określony normą EURO
20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

