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PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA
                               W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.
                                   UL. MORSKA 350 A
                                     81-002 GDYNIA
   TEL.: (0-58) 721-29-29, wew. 4141
                                            


ZNAK: SKMMU.086.6.21 	LUTY 2021 ROK
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o. 


DNIA: 05 marca 2021 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie w formule „Projektuj i Buduj” zamówienia polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi zgodami oraz decyzjami i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji kładki oraz schodów w ciągu komunikacyjnym prowadzącym na peron PKP SKM Rumia Janowo dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o.- znak: SKMMU.086.6.21


UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy prawo zamówień publicznych * 










*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie: www.skm.pkp.pl










I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.1 Zamawiający:
Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:
PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.
ul. Morska 350 a, 
81-002 Gdynia 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705 NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł, nr rejestru BDO: 000124414

1.2 Wykonawcy:
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w §11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ).
2.2  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.
2.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
2.4 Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami: 

WYKONAWCA: (nazwa i adres)







ZAMAWIAJĄCY:
PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście Sp. z o.o.
ul. Morska 350 A
81-002 Gdynia
pok. nr 303



OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY znak: SKMMU.086.6.21

„Kładka i schody”

NIE OTWIERAĆ PRZED 17 marca 2021 roku, godz. 11:00 
Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.
UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 20 000 zł netto.

2.5 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:


Lp.
Warunek
Potwierdzenie spełniania warunku
1.
 Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo wydruk z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu
2.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie - 
Pełnomocnictwo sygnatariusza
3.
Wykonawca musi spełniać wymagania określone w §11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych
Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 3 do SIWZ
4.
Wypełniony Formularz oferty

Na załączniku numer 1 do SIWZ

5.
Doświadczenie zawodowe:
Wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę 1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy, bądź modernizacji co najmniej jednego obiektu mostowego (o wartość kontraktu min. 150 000 zł netto) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
oraz
2) budowy, przebudowy, bądź modernizacji co najmniej jednego obiektu mostowego (o wartości kontraktu minimum 150 000 zł netto) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
- w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie.
Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 4 do SIWZ, z podaniem wartości i dat oraz załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie

6.
Potencjał kadrowy:
Wymagane jest, aby wykonawca dysponował odpowiednim zasobem kadrowym:
- co najmniej jeden projektant posiadający uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjnej lub mostowej od minimum 5 lat i ma doświadczenie przy zaprojektowaniu (wraz z pozwoleniem na budowę) co najmniej 1 obiektu mostowego;
- co najmniej jeden kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami branży konstrukcyjnej lub mostowej od minimum 5 lat.
Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku -  poprzez wskazanie osób wraz ze wskazaniem prawa do dysponowania tymi osobami, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich doświadczenie.
UWAGA:

1/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną 
w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną).

2/ Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej 
z następujących form:
a/ oryginały;
b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3/ dot. poz.1 (tabelka – pkt 2.5) 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo aktualne potwierdzenie wpisu do CEiDG - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały. 

2.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY
3.1 Określenie przedmiotu zamówienia.
3.1.1 Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie w formule „Projektuj i Buduj” zamówienia polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej  wraz z niezbędnymi zgodami oraz decyzjami i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji kładki oraz schodów w ciągu komunikacyjnym prowadzącym na peron PKP SKM Rumia Janowo, opisanych w PFU, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektów, pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji zamówienia i spełnieniem innych wymogów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.6.21 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz w dokumencie „Program Funkcjonalno-Użytkowy” (PFU), będącym jej załącznikiem.

3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r.

IV.CENA OFERTY
4.1 Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ. 

4.2 Cena oferty musi obejmować:
- wartość przedmiotu zamówienia, 
- podatek VAT,
- wszelkie koszty towarzyszące realizacji przedmiotu zamówienia.

4.3 Waluta ceny ofertowej - PLN

4.4 W okresie obowiązywania umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY 
nie może ulec zmianie.


V. ZASADY OCENY OFERT
5.1 Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

Lp.
KRYTERIUM
RANGA 
1.
Cena oferty
100%
5. 2  
- punktacja za kryterium - cena oferty - obliczona będzie wg następującego wzoru:

            najniższa z oferowanych cen ofertowych

R x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100
                        cena ofertowa oferty rozpatrywanej

R - ranga przyznana danemu kryterium
5.3 Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
	odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
7.1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4  niniejszych SIWZ - należy złożyć do dnia: 17 marca 2021 r. do godz. 10.00 w:
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
ul. Morska 350 a 
81-002 Gdynia
               Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303 
Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment otrzymania oferty przez Zamawiającego.
	Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
8.3 Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
8.4 Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest: 
p. Leszek Kasprzyk –Wydział Zamówień Publicznych i Umów - strona formalno-prawna - tel.: 58 721-28-19 (dni robocze - w godzinach: 8:00- 14:00).

IX.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
9.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się 
w dniu: 17 marca 2021 r. o godz. 11:00 w: 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
ul. Morska 350 a 
81-002 Gdynia
               III piętro, pok. nr 303
9.2 Otwarcie ofert jest jawne.
9.3 Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni. 

X.MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU
10.1 Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
ul. Morska 350 a 
81-002 Gdynia
               Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303
od dnia: 17 marca 2021 r.  godz. 12:00 
10.2 Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w Prawie zamówień publicznych) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt 10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY
11.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu wskazanego w pkt 11.6, można wnieść protest do Zamawiającego. 
11.2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
11.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego. 
11.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
11.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.
Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.


XIII. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNEGO PODMIOTU
13.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 2.5 ppkt 5 i 6 SIWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 13 ust.1 Regulaminu. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 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, Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie o którym mowa powyżej lub inny równoważny dokument określał w szczególności:
1)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)	czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
13.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.5 i 2.6.
13.3 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2.5 SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych Wykonawca polega.
13.4	Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące
podwykonawców.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
14.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w stosunku do Wykonawców będących osobami fizycznymi, jak również w stosunku do osób fizycznych reprezentujących Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jak także w stosunku do wszelkich osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca podaje w ofercie lub jej załącznikach- zwanymi dalej łącznie ”osobami fizycznymi”:
Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
	Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.: daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;
	Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie §6 ust. 1 w związku z §25 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.
	Odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §25 oraz §50 ust. 3 ww. Regulaminu.
Dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z §51 ust. 1 i 2 Regulaminu wskazanego w ust. 3 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia , a w przypadku zamówień finansowanych z funduszy unijnych- przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie lub dokumentach właściwych dla danego programu operacyjnego, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
Obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Dane osobowe osób fizycznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
Osoby fizyczne posiadają następujące prawa:
	na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
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,
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
	Osobom fizycznym nie przysługuje:

	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	Zamawiający wskazuje, ż obowiązek informacyjny określony przepisami RODO wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby fizyczne o treści niniejszego Rozdziału SIWZ.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1
FORMULARZ OFERTY 


.............................................., dnia .................................
        / miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /
znak: SKMMU.086.6.21

I. DANE WYKONAWCY 
1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
1.2 Adres ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.3 Numer telefonu ............................................... numer  faksu .............................................................
...................................................................................................................................................................
1.4 NIP: .................................................................REGON: ..................................................................
1.5 strona internetowa ………………………., adres poczty elektronicznej …………………………..

II. PRZEDMIOT OFERTY
Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska                                          w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na wykonanie w formule „Projektuj i Buduj” zamówienia polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi zgodami oraz decyzjami i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji kładki oraz schodów w ciągu komunikacyjnym prowadzącym na peron PKP SKM Rumia Janowo dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.- znak: SKMMU.086.6.21

III. CENA OFERTY brutto*: ........................................................................................................ (słownie: ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................)


cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................
...................................................................................................................................................................),

*- cena oferty brutto musi obejmować wszystkie elementy wskazane w pkt 4.2 niniejszej SIWZ

w tym:
a) Dokumentacja projektowa:
CENA brutto*: ........................................................................................................ (słownie: ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................)
cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................
...................................................................................................................................................................),
b) Roboty budowlane:
CENA brutto*: ........................................................................................................ (słownie: ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................)
cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................
...................................................................................................................................................................),
c) Nadzór autorski brutto*: ........................................................................................................ (słownie: ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................)
cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................
...................................................................................................................................................................).

IV. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY
Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności: 

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

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem Umowy (stanowiącym załącznik numer 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki płatności wskazane w SIWZ i wzorze Umowy.
Wykonawca oświadcza, że jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.
Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z rozdziałem drugim ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Wykonawca oświadcza, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca oświadcza, że Ofertę niniejszą składa na . . . . . .  kolejno ponumerowanych stronach.
Do niniejszej oferty Wykonawca załącza wymagane w SIWZ dokumenty:
	.........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………




..........................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/






















ZAŁĄCZNIK NUMER 2
WZÓR UMOWY















































ZAŁĄCZNIK NUMER 3
OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o  spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 Prawa zamówień publicznych.
 

  		  …..........................................., dnia …..............................
                               / miejscowość/

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /
Znak: SKMMU.086. 6.21

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:
1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2.	posiadania wiedzy i doświadczenia,
3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z paragrafem 13 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Regulaminu.


….......................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

















ZAŁĄCZNIK NUMER 4
DOŚWIADCZENIE




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie w formule „Projektuj i Buduj” zamówienia polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi zgodami oraz decyzjami i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji kładki oraz schodów w ciągu komunikacyjnym prowadzącym na peron PKP SKM Rumia Janowo dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert następujące zamówienia: 

Nazwa i adres Zamawiającego

Przedmiot zamówienia
(zgodnie z pkt 2.5 ppkt 5 SIWZ

Wartość zamówienia w zł netto
Czas realizacji



początek
koniec
1
2
3
4
5

























Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.
__________________ dnia __. __.2021 r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)






