
  

 

Ogłoszenie nr 601246-N-2020 z dnia 2020-10-22 r. 

 
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot: Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji  

do zmian klimatu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak 
 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie będzie realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
 
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: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, krajowy numer 
identyfikacyjny 22165488000000, ul.  Długi Targ, 80-830 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, 
tel. 58 526 81 54, e-mail michal@metropoliagdansk.pl, faks 58 303 63 07. 

Adres strony internetowej (URL): www.metropoliagdansk.pl 
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: Inny (proszę określić): 
Stowarzyszenie 
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 
https://www.metropoliagdansk.pl 

 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 

https://www.metropoliagdansk.pl 
 
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: 
Elektronicznie 
Nie 
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: 
Pisemnie 
Adres: 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 
 
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: Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji 
do zmian klimatu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 

Numer referencyjny: OMGGS/PN/01/2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 
 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 

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: 
nie dotyczy 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 
nie dotyczy 

 
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. 

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu 
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot; 2. Diagnoza powinna składać się z dokumentu 
diagnozy wraz z załącznikiem obejmującym plan działań, które należy podjąć w wyniku ww. 
diagnozy w ramach adaptacji do zmian klimatu w perspektywie do 2030 i 2050 roku, wraz z 

harmonogram i opisem źródeł finansowania. 3. Diagnoza będąca przedmiotem zamówienia 
powinna w sposób kompleksowy przeanalizować, w kontekście mitygacji i adaptacji do zmian 
klimatu, stan obecny, zidentyfikować potencjały i zagrożenia oraz dobre wzorce obejmując co 
najmniej następujące obszary: a) ochrona środowiska i klimatu; b) zagrożenia dla środowiska (m.in. 

odpady niebezpieczne, czy pozostałości po II Wojnie Światowej); c) energetyka, w tym OZE; d) 
gospodarka wodno-ściekowa; e) zmiany potrzeb wodnych gospodarki w skali metropolii na 
potrzeby przemysłu, rolnictwa i gosp. komunalnej. f) gospodarka odpadami; g) produkcja rolna; h) 
wdrożenie systemów ochrony terenów rolniczych i leśnych przed suszą poprzez ochronę gleb przed 

przesuszeniem i mała retencja; i) ochrona przeciwpowodziowa w tym ochrona przed powodzią 
obszarów już zidentyfikowanych; j) ochrona brzegów i obszarów portowych; k) jakość powietrza; l) 
stan jakości wód i gleb; m) bioróżnorodność (z uwagi na Naturę 2000 i inne obszary chronione) n) 
odziaływanie transportu; o) ekstremalne zjawiska klimatyczne; p) wpływ człowiek na zmiany 

klimatyczne i dostosowanie sektorów gospodarki do zmieniających się warunków klimatycznych. 4. 
Diagnoza zawierać będzie syntezę przeprowadzonego diagnozowania zawierającą wnioski 
końcowe i rekomendacje dotyczące kluczowych do podjęcia działań. Synteza wskaże obszary 
strategicznej interwencji, dla których niezbędne będzie podjęcie wyżej wspomnianych działań, np. 

zespoły gmin, zespoły miast, regiony, krainy geograficzne, w zależności od specyfiki. Działania te 
winny zostać zaplanowane na osi czasu w zależności od określonego priorytetu oraz zasadności i 
możliwości finansowania. 5. Zakres Diagnozy powinien obejmować minimum: a) wprowadzenie, w 
tym szczegółową analizę zjawisk będących efektem zmian klimatu i ich pochodnych na terenie 

całego OMGGS, takich jak silne porywy wiatru, intensywne burze, deszcze nawalne, fal upałów i dni 
gorących, mrozy, powodzie, podtopienia, susze (atmosferyczne, rolnicze, hydrologiczne), 
koncentracja zanieczyszczeń powietrza, (diagnoza i identyfikacja zagrożeń priorytetowych); b) 
uwarunkowania, w tym charakterystyka OMGGS uwzględniając w szczególności: - ocena 

wrażliwości terenów gmin/miast OMGGS na zmiany klimatu, przede wszystkim w obszarach takich 
jak, populacja i warunki życia mieszkańców, gospodarka wodna i ściekowa, zasoby przyrody 
ożywionej, transport, energetyka, turystyka rolnictwo (identyfikacja sektorów i obszarów 



  

 

wrażliwych na zagrożenia priorytetowe); - ocena potencjału adaptacyjnego – zdolność terenów 

gmin/miast do dostosowania się do zmian klimatu: zasoby finansowe, ludzkie, infrastrukturalne, 
instytucjonalne wraz z identyfikacją elementów funkcjonowania OMGGS utrudniających działania 
adaptacyjne; - ocena podatności terenów gmin/miast OMGGS na zmiany klimatu, pozwalające na 
ustalenie, które ze zjawisk klimatycznych stanowią dla OMGGS największe zagrożenie; - ocena 

bezpieczeństwa energetycznego i potencjału wykorzystania OZE. c) identyfikację podstawowych 
problemów oraz przeprowadzenie analiz ryzyka, pozwalającą na ustalenie, które z zagrożeń 
wymagają pilnych działań adaptacyjnych, a które mogą być realizowane w dalszej przyszłości. W 
tym związanych z odziaływaniem zmiana klimatu na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. 

Wynikiem analizy powinny być mapy ryzyka (obejmujące zagrożenia, podatności i ekspozycje) dla 
sektorów i czynników klimatycznych wpływających na te sektory. Analizy powinny dotyczyć między 
innymi sektorów: zdrowia publicznego, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu, turystyki, a także różnorodności biologicznej. d) scenariusze rozwoju – szanse i 

zagrożenia, obejmując konkretne działania i rozwiązania adaptacyjne dla sektorów wskazanych 
jako wrażliwe (analiza SWOT); e) analizę podstawowych trendów i dobrych praktyk światowych w 
zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu oraz porównanie OMGGS do innych, podobnych 
obszarów funkcjonalnych/metropolitalnych w Polsce i Europie; f) plan działań obejmujący: - 

propozycje działań (współpracy) w ramach Obszaru Metropolitalnego, zarówno w zakresie działań 
na poziomie metropolitalnym, jak i bezpośrednio samych samorządów; - określenie szacunku 
kosztów działań wskazanych w dokumencie wraz z potencjalnymi źródłami finansowania; - 
określanie zasad i wskaźników monitorowania postępów wdrażania oraz sposobu i ewaluacji 

wdrażania planu działań. 6. Diagnoza powinna uwzględnić zróżnicowanie pomiędzy terenami 
miejskimi oraz wiejskimi, a także sezonowość, występowanie obszarów chronionych i terenów 
uzdrowiskowych charakterystycznych dla obszaru nadmorskiego. 7. Diagnoza powinna 
uwzględniać cele zawarte w innych dokumentach planistycznych i strategicznych, w tym w 

krajowym programie ochrony powietrza, wojewódzkich programach ochrony środowiska, 
regionalnych programach operacyjnych i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 8. 
Diagnoza powinna zostać wykonana przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów. 
 

 
II.5) Główny kod CPV: 73220000-0 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

92312210-6 

73110000-6 

80400000-8 

80000000-4 

98133100-5 

71241000-9 



  

 

90700000-4 

79300000-7 

80540000-1 

 

 
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: Tak 
 
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: 24.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 
uPzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług wynikających z przedmiotu zamówienia. 
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy 

zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione 
środki finansowe na ten cel. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. 
Powyższe zamówienie może zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące 
warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni 

nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca 
zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy. 
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: 2021-09-30 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2021-09-30 

 
II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp informuje, iż 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę osób, 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy 
(Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30 ze zm.). Czynności w zakresie realizacji przedmiotu 



  

 

zamówienia, które Zamawiający wskazuje jako wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, są to czynności wymagające nadzoru ze strony Wykonawcy, za wyjątkiem: -czynności, które 
wymagają prowadzenia działalności gospodarczej, oraz -czynności, które są wykonywane 
bezpośrednio i wyłącznie przez Wykonawcę. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma 
prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów wymagania, o którym mowa w 

poz. poprzedzającej, w szczególności poprzez żądanie przekazania dokumentów, o których mowa w 
poz. następującej oraz poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca jest 
zobowiązany w terminie 3 dni, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania oświadczenia o 
zatrudnieniu osób i poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii zanonimizowanych umów/umowy o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy powyższe oświadczenie Wykonawcy i 
podwykonawcy. W zakresie umowy imię i nazwisko oraz data zawarcia umowy, rodzaj umowy i 
wymiar etatu powinny być możliwe do identyfikacji, natomiast zakres anonimizacji umowy musi być 

zgodny z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19). 
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: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
 
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej 
wykonawcy; Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że: - w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał co najmniej jedną ekspertyzę/publikację/pracę 
analityczną o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia – opracowanie diagnozy adaptacji i 
mitygacji do zmian klimatu. -dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która 

zostanie skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającą doświadczenie w 
opracowaniu diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu, która jest autorem lub współautorem 
co najmniej jednego opracowania tożsamego z przedmiotem zamówienia, zrealizowanego w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie). 
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: Tak 

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowo-ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na 
następujących zasadach: W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności zawodowej - jeżeli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (zgodnie z art. 22a, 
ust. 4 uPzp). Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu korzysta z zasobów podmiotu trzeciego wówczas zobowiązany 
jest do: a) udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował tymi 
zasobami a w szczególności przedłoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia, b) wykazania, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia w takim samym zakresie jak wymaga się tego od wykonawcy - patrz ust. 2 niniejszego 
rozdziału. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 
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: 
Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; W tym zakresie zastosowanie znajduje art. 26 
ust. 6 uPzp co oznacza, że wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli jest 
on dostępny w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie. 



  

 

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: 
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w rozdziale 2, ust. 3 siwz: - wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – zgodnie z wzorem nr 3 

zawartym w rozdziale 15 siwz, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; - wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
w opracowaniu diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu i wykształcenia, niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z wzorem nr 4 zawartym w rozdziale 
15 siwz wraz załączeniem dowodów określających czy zrealizowane przez te osoby usługi zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; 
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
Nie dotyczy 
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 

Nie dotyczy 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
W terminie 3 dni od zamieszczenia (przez Zamawiającego) na stronie internetowej informacji z 
otwarcia ofert, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty – 
zgodnie z wzorem nr 2 zawartym w rozdziale 15 siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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 

Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 
 

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 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia 40,00 

 
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 dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w przypadkach określonych w uPzp oraz wskazanych poniżej, w następującym 

zakresie: 1) przedmiotu umowy, pod warunkiem, że będą one korzystne np. finansowo, dla 
Zamawiającego, w tym: a/ zmiana zakresu działań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia i 
związana z tym zmiana wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy obliczona na 
podstawie cen realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia wskazanych w ofercie. b/ 

odstąpienie na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związana z tym zmiana 
wynagrodzenia, ze względu na opóźnienia w realizacji usługi. Zakres, o który zostanie pomniejszone 
wynagrodzenie Wykonawcy określony zostanie na podstawie cen realizacji poszczególnych etapów 
przedmiotu zamówienia wskazanych w ofercie. 2) terminu realizacji umowy w uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności: a/ wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, b/ 
wystąpienia przyczyn obiektywnych, niepozwalających na zrealizowanie zamówienia w terminie, c/ 
wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności. 3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy/terminu 

realizacji umowy zgodnie z siwz; przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie o 
charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. 4) 
Podwykonawców. 5) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 
VAT. 6) zmiana sposobu płatności, terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian 

wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty 
odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy. 2. W trakcie trwania umowy 
Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby 



  

 

lub nazwy firmy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu upadłości, 4) ogłoszeniu 

likwidacji, 5) zawieszeniu działalności, 6) wszczęciu postępowania układowego, w którym 
Wykonawca uczestniczy jako dłużnik. 3. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do 
ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym 
oraz zawarcia aneksu do umowy. 4. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca 

zobowiązuje się do pisemnego. 
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzeże w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione i wykaże, że 
informacje te posiadają wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji 
podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie 
traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 
(sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 
do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę 
przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do wniosku/oferty uzasadnienie odnośnie charakteru 
zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja: -ma 

charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, -nie została ujawniona 
do wiadomości publicznej, -podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania 
poufności. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej, było sformułowane w sposób 
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania (we wniosku/formularzu 

ofertowym). Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 
wezwanie w trybie art. 90 uPzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 



  

 

Data: 2020-10-30, godzina: 11:00, 

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
 
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI uPzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) 
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) 
określenia warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o 

udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego; 5) opisu przedmiotu zamówienia; 6) 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 

182 ustawy. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 6. Klauzula RODO 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: -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie OBSZAR 
METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT /OMGGS/ z siedzibą w Gdańsku 80-830 przy ul. 
Długi Targ 39/40. -W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, prosimy o kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych pod adresem: biuro@metropoliagdansk.pl -Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art.6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego pt: „Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian 
klimatu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”. -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 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), dalej „uPzp”; -Pani/Pana dane osobowe 
będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, 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; -obowiązek podania przez Panią/Pana danych 
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp; -w odniesieniu do Pani/Pana 

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 
22 RODO; -posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących, − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 ***, − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; -
nie przysługuje Pani/Panu: − 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. − w 
przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. − 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do 
danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw. 


