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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  
 

w przetargu nieograniczonym na 

rozbiórka trzykondygnacyjnego ryglowego budynku mieszkalnego o kubaturze 2297 m3, 
zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Sielickiej 3 

 
 

 

 

Zamawiającym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” jest: 

 Politechnika Gdańska w Gdańsku 
 80-952  Gdańsk-Wrzeszcz 
 ul. G. Narutowicza 11/12 
 tel. (0-58) 347-17-88, fax (0-58) 341-78-45 
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I.  Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka ryglowego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego 
przy ul. Siedlickiej 3 w Gdańsku. Jest to budynek wolnostojący na terenie naleŜącym do Poli-
techniki Gdańskiej, kryty dachówką karpiówką, usytuowany w bliskim sąsiedztwie budynków 
Wydziału Mechanicznego i Wydziału WETiI. 
Wymiary budynku: 
- powierzchnia zabudowy    240,3 m2 
- kubatura   2297,3 m3 
- budynek trzykondygnacyjny plus strych nieuŜytkowy 
Budynek musi zostać rozebrany, gdyŜ zgodnie z opinią rzeczoznawcy stan techniczny budynku 
znajduje się w fazie przedawaryjnej.  
Przedmiot zamówienia określają opis robót budowlanych, projekt rozbiórki budynku, przedmiar 
robót i STWIORB. Projekt rozbiórki został opracowany przez konstruktora inŜ. Mariana Adamka.  

2. Roboty budowlane prowadzone będą w oparciu o decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę 
WUAiOZ -I -7357/23/2007/2-JTP  
3.  Szczegółowe wymagania i informacje 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust.1 pkt 6 i 7 
ustawy. 

 

II.  Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy. 
 

III.  Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania  
1. Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej.  

Ocena spełnienia – na podstawie dokumentu nr 3 z pkt IV.  

2. Posiadanie przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika budowy wymaganych do tego 
uprawnień  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  
Ocena spełnienia – na podstawie dokumentów nr 4 z pkt IV.  

3. Zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 2 za-
dań z zakresu robót rozbiórkowych, o wartości kaŜdego co najmniej 150.000,- zł. 
Ocena spełnienia – na podstawie dokumentu nr 5 z pkt II.  

4. Osiągnięcie w ostatnim roku obrotowym przychodów netto ze sprzedaŜy w wysokości co naj-
mniej 1.700.000,- zł. 
Ocena spełnienia – na podstawie dokumentu nr 6 z pkt IV. 

5. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy. 
Ocena spełnienia – na podstawie dokumentu nr 2 z pkt IV oraz oceny spełnienia pozostałych wa-
runków. 

 

IV.  Dokumenty wymagane w ofercie 
 

L.p. Dokument 
1. Formularz oferty – wypełniony zał. I/1. 

2. Oświadczenie wykonawcy – wypełniony zał. I/2.  

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez organ wystawiający w zakresie 
jego aktualności, nie wcześniej, niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Uwaga 
W przypadku, gdy upowaŜnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentowania wyko-
nawcy, nie wynika z powyŜszych dokumentów, do oferty naleŜy załączyć równieŜ doku-
ment potwierdzający to upowaŜnienie. 

4. Decyzja stwierdzająca posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych przez osobę wska-
zaną do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz zaświadczenie potwierdzające jej przy-
naleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa. 



5. Wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania robót rozbiórkowych. 
W wykazie, dla kaŜdej realizacji, naleŜy podać: 
1) miejsce wykonania robót,  
2) zakres robót (krótki opis),  
3) wartość robót,  
4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót, 
5) nazwę i adres inwestora (poŜądane podanie równieŜ jego aktualnego nr telefonu oraz na-

zwiska osoby posiadającej informacje na temat zamówienia). 
Uwaga: przy ocenie spełnienia warunku doświadczenia zamawiający uwzględni tylko war-
tości jednoznacznie odnoszące się do robót rozbiórkowych obiektów. 

6. Rachunek zysków i strat (wykonawcy zobowiązani do jego sporządzania) lub dokument 
określający wysokość przychodów (wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania spra-
wozdania finansowego) – za ostatni rok obrotowy, a jeśli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – za ten okres.  

 
V.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń   

i dokumentów, poza pisemnym, takŜe w za pomocą faksu (nr zamawiającego – 0-58 347-21-41).  
2. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, kierując za-

pytania na adres zamawiającego, z dopiskiem: Dział Rem.-Bud.  
Zamawiający ma prawo nie udzielić odpowiedzi, jeśli zapytanie wykonawcy wpłynie do zama-
wiającego na mniej, niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. 
Zamawiający, nie ujawniając źródła zapytania, prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, 
którym doręczono specyfikację, oraz zamieści na stronie www.dzp.pg.gda.pl. 

3. Zamawiający upowaŜnia do porozumiewania się z wykonawcami p. Macieja Gatza – tel. (0-58) 
347-25-76. Wykonawcy mogą się z nim kontaktować, w sprawach związanych z przedmioto-
wym zamówieniem, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1400. 

 
VI.  Termin związania ofertą 
Wykonawca składający ofertę będzie nią związany przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
VII.  Sposób przygotowania oferty  
1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy i specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”. 

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub czytelnym pismem 
odręcznym, przy uŜyciu nieścieralnego tuszu lub atramentu. 

4. Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w punkcie IV (poŜądane ułoŜenie dokumen-
tów zgodnie z podaną kolejnością). 

5. Dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginału lub w formie kserokopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.  

6. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wy-
konawcy, przy czym potwierdzenie za zgodność z oryginałem, o którym mowa w pkt VII.5, jest 
równoznaczne z podpisaniem dokumentu. 

Uwaga:  
Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, Ŝe w kaŜdym przypadku, gdy 

w specyfikacji jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania wykonawcy, chodzi          
o osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

7. Ofertę naleŜy zamieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy, za-
adresowanej na zamawiającego (z dopiskiem: Dział Remontowo-Budowlany) oraz posiadają-
cej oznaczenie: „Oferta w przetargu na rozbiórkę budynku przy ul. Siedlickiej 3”. 



8. Załączone do oferty materiały i dokumenty nie wymagane przez zamawiającego nie będą bra-
ne pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert (prosimy o ich nie załączanie).  

9. ZłoŜone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
 
VIII.  Miejsce oraz terminy składania i otwarcia ofert  
1. Składanie ofert 

Oferty naleŜy składać, za potwierdzeniem, w pok. nr 2 Działu Remontowo-Budowlanego Politech-
niki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, do dnia 20.03.2007 r., do godz. 1230. 

2. Otwarcie ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w pok. nr 5 Działu Remontowo-Budowlanego Politechniki Gdańskiej, ad-
res j.w., w dniu 20.03.2007 r., o godz. 1300. Otwarcie ofert jest jawne.  

 
IX.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
1. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne dla wyko-

nania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, warunków i 
obowiązków określonych w specyfikacji jak i własnej wiedzy i doświadczenia. Ponadto wyko-
nawca w swoich kosztach musi uwzględnić roboty tymczasowe i prace towarzyszące: 
- koszt składowania i przekazania materiałów rozbiórkowych na wysypisko 
- koszt odzysku i składowania i przewiezienia na ul. Sobieskiego zabytkowej cegły licówki w 
ilości 2000 szt. 

- wykonanie i rozbiórka trwałego ogrodzenia, uniemoŜliwiającego wstęp na budowę osobom 
niepowołanym.   

2. Wartość końcową wynikającą z wyceny – będącą ceną oferty – oraz jej składniki (cenę netto i 
podatek VAT) naleŜy podać w formularzu ofertowym załączonym do specyfikacji. 
Cena oferty będzie ryczałtową wartością wynagrodzenia umownego, niezmiennego do zakoń-
czenia przedmiotu umowy dla ustalonego zakresu prac. 

 
X.  Kryteria oceny ofert 
Spośród nie odrzuconych ofert zamawiający wybierze ofertę z najniŜszą ceną i udzieli zamówie-
nia wykonawcy, który ją złoŜył. 
 
XI.  Wzór umowy 
Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi zał. I/3 do specyfikacji. 
 
XII.  Środki ochrony prawnej 
Na podstawie art. 4a ust. 1, w związku z art. 179 ust. 1 ustawy, w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia wykonawcom przysługuje protest, zgodnie z przepisami działu VI 
rozdz. 1 i 2 ustawy.  
 
XIII.  Załączniki  
Integralną częścią specyfikacji są załączniki: 
1) formularz oferty           zał. I/1 
2) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  zał. I/2 
3) wzór umowy          zał. I/3 
4) projekt rozbiórki          zał. II  
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót     zał. III 
6) przedmiar robót           zał. IV 
 
 
 

ZATW I ERDZ I Ł ,      dnia _________________        _______________________ 



Zał. I/1 
____________________  dnia ______________ 

.................................................. 
 (pieczęć firmowa) 

 
O F E R T A   

w  przetargu  nieograniczonym  na 
rozbiórka trzykondygnacyjnego ryglowego budynku mieszkalnego o kubaturze 2297 m3, 

zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Sielickiej 3 
 
Wykonawca:  _____________________________________________________________________ 

(nazwa  firmy)  
_________________________________________________________,  tel.  ___________________ 
                                               (adres firmy)  

fax _________________, NIP ____-____-___-___, konto nr ________________________________ 

w  _______________________________________________________________________________ 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (z podatkiem VAT):  _____________ zł, 

słownie: ______________________________________________________________________, 

tj. netto _____________ zł + podatek VAT (22 %) ___________ zł. 

2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy. 
3. Na wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty udzielimy gwarancji na okres 12 mie-

sięcy od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

4. Oświadczamy, Ŝe: 
1) uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
2) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej Ŝad-

nych zastrzeŜeń, 
3) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia i zdobyliśmy niezbędne informacje do 

przygotowania oferty, 
4) w przypadku wybrania naszej oferty podpiszemy umowę według wzoru, stanowiącego za-

łącznik I/3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie i miejscu określonym 
przez zamawiającego, 

 
 
 

                                   ______________________  
                                                (pieczęć imienna i podpis)  

* - niepotrzebne skreślić 



Zał. I/2 

____________________, dnia ____________ 
   .........................................  
              (pieczęć firmowa) 

 

OŚWIADCZENIE 
w  przetargu  nieograniczonym  na 

rozbiórka trzykondygnacyjnego ryglowego budynku mieszkalnego o kubaturze 2297 m3, 
zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Sielickiej 3 

 
 

Wykonawca: ____________________________________________________________________________ 
 (nazwa  firmy)  

_____________________________________________________________________________________ 
(adres firmy)  

 

O ś w i a d c z a m y,  Ŝe:  

1) posiadamy uprawnienia do wykonania zamówienia,  
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponujemy 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24, ust. 1, pkt 1-9      

i ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.          
z 2006 r. nr 164, poz. 1163, z późn. zm.). 

 
 
 
                                                                                                                    ____________________  
                                                                                                                                                                                       (pieczęć imienna i podpis) 



                   W Z Ó R     U M O W Y                                                      Zał. I/3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

U  M  O  W  A    nr   ......../..... 
 
zawarta w dniu ......................... w Gdańsku pomiędzy: 
Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12, 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

1.  Z-cę Kanclerza d/s Technicznych PG -  mgr inŜ. Zenona Filipiaka 
2.  Kwestora PG                                         -  Zofię Kułagę 

a   
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą  
wpisanym do : ........................................................................................................................................ 
                                                                                                                                  (rodzaj wpisu, data, przez kogo) 

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

§ 1.  Przedmiot umowy 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji:  
rozbiórka ryglowego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Siedlickiej 3 
w Gdańsku 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, zgodnie 
z zakresem i warunkami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wy-
konania i odbioru robót budowlanych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i ustaleniami z Zamawiającym. 

 

§ 2.  Terminy umowne 

1. Termin rozpoczęcia prac :                          ............................................................................. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy : .............................................................................. 
 

§ 3.  Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złoŜoną w przetargu ofertą Wykonawcy ustala się  

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: ................................................................................ 

brutto /z podatkiem VAT 22%/ ........................................................................................................ 

słownie /brutto/ ................................................................................................................................. 

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

2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 jest niezmienne dla zakresu rzeczowego obję-
tego przedmiotem umowy i nie podlega waloryzacji z tytułu skutków inflacji. 

3. Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu umownym koszty wynikające z obowiązków i wa-
runków realizacji określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz własnej 
oceny, w tym równieŜ koszty robót uzupełniających i prac towarzyszących. 
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§ 4.  Warunki realizacji 

1. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy plac budowy zgodnie z warunkami i w granicach określo-
nych w siwz w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji placu i zaplecza budowy leŜą po 
stronie Wykonawcy.  

3. Wykonawca będzie ponosić koszty montaŜu opomiarowania tymczasowego, koszty energii zu-
Ŝytej do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca na swój koszt zabezpieczy ogrodzeniem trwałym teren i plac budowy przed dostę-
pem osób niepowołanych.  

5. Wykonawca poniesie odpowiedzialność do pełnej wysokości za straty i szkody spowodowane 
swoją działalnością na terenie Zamawiającego. 

6. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i OP. 
7. Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji umowy.  
 

§ 5.  Rozliczanie robót 

1. Wykonawca za wykonane roboty wystawi fakturę końcową.  
2. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół zakończenia czynności odbioru koń-

cowego robót. 
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
 

§ 6.  Gwarancja. 
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze 12 miesięcy  
    licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji  
    w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach.  
 

§ 7.  Odbiory 

1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. 
2. Zamawiający zobowiązany będzie do zwołania odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty pi-

semnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru w przypadku, jeśli osoby pełniące 
nadzór inwestorski potwierdzą gotowość do odbioru. 

3. Zamawiający zobowiązany będzie do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego    
w terminie nieprzekraczającym czternastu dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

4. Przedmiot umowy strony uznają za zakończony w dniu podpisania protokołu odbioru końcowe-
go robót.  

 
§ 8.  Funkcje na budowie 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego: 
inspektor nadzoru branŜy budowlanej: Maciej Gatz 

2. Funkcje ze strony Wykonawcy: 
kierownik budowy: ................................................................ 

 

§ 9.  Finansowanie 

1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie robót objętych umową. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne z konta Zamawiającego : 
Bank Zachodni WBK  S.A. 1 O/Gdańsk 41-10901098 0000 0000 0901 5569 na konto Wyko-
nacy: 



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

3. Faktura będzie płatna w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 
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§ 10.  Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu umownego zakończenia robót Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wys. 0,5 % wartości umowy za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w ust. 3 w przypadku za-
istnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od 
umowy moŜe nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaist-
nieniu tego typu okoliczności. Wykonawcy przysługiwałoby wówczas wynagrodzenie za fak-
tycznie wykonaną część umowy. 

3. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2, za odstąpienie od niniejszej umowy przez 
jedną ze stron, strona, z winy której doszło do tego odstąpienia, zapłaci drugiej stronie karę 
umowną w wysokości 5 % wartości umowy. 

4. W przypadku opóźnień w zapłacie faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do 
ustawowych odsetek. 

 
§ 11.  Inne postanowienia stron 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe zawarł umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych dotyczących ro-
bót, obiektów, budowli, urządzeń i mienia ruchomego oraz w ramach odpowiedzialności cywil-
nej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich w tym rów-
nieŜ pojazdów mechanicznych. 

2. JeŜeli w trakcie realizacji Zamawiający stwierdzi, Ŝe prace w sposób nieuzasadniony nie są pro-
wadzone sukcesywnie, a zaangaŜowanie Wykonawcy nie gwarantuje zakończenia robót zgodnie 
z terminem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zerwania umowy z winy Wykonaw-
cy z zastosowaniem kary ustalonej w § 10 ust. 3. 

3. śadna ze stron nie moŜe bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wy-
nikającej z niniejszej umowy. 

 
§ 12.  Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Do rozstrzygania ewentualnych sporów ustala się sąd właściwy w Gdańsku. 

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla kaŜdej ze stron. 
 
 

               Zamawiający                                                                                         Wykonawca 
 
 
 

 


