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1. Politechnika Gdanska Wydziat Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska,  z siedzibq w Gdansku, 
pny ul, G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdalisk telefon: (058) 347 24 19, fax: (058) 347 24 13, 
reprezentowana pnez dr hab. ini. Krzysztofa Wilde - prof. nadz. PG - Dziekana Wydzialu, 
dziatajqcego na podstawie pelnomocnictwa ReMora P.G. 

2. Zamowienie prowadzone bqdzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z 
dnia 29 stycrnia 2004 r .  Prawo zambwien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, 
poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. 560). 

3. Pnedmiotem zambwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczen 
Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarzqdzania oraz Katedry Mechaniki Budowli i 
Mostbw, zlokalizowanych w Gdahsku pny ul. G. Narutowicza 11/12. 

Roboty prowadzone bedq w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4, zlokalizowanych na partene 
budynku ZELBET, 
Celem planowanej przebudowy i remontu jest polqczenie aterech pomieszczeh o dotychuasowej 
funkcji pomieszczeri pracowniuych oraz magazynowo - sktadowych z cechami warsztatu na 
pomieszczenia dydaktyczne - laboratorium diagnostyki konstruk j i  budowlanych. W pornieszczeniu 
tym planuje sic ustawienie stanowisk la boratoryjnych wraz z miejscem dla ich obslugi oraz miejsca 
dla studentbw. 
Powstale pomieszczenie pnewiduje sic wyposaiyd w pnegrode umoiliwiajqq pdziat 
pomieszczenia i rbwnoczesnq prace dwbch niezaleinych grup la boratoryjnych. 
Zakres przedmiotu zam6wienia obejmuje: 
ETAP I 
o opracowanie dokumentacji projektowej 

projekt budowlany - 3 egz. 
pnedmiar robot - 3 egz, 
kosztorys inwestorski - 3 egz. 

wraz uzgodnieniem z Zamawiajqcym i jego sjuibami (Dzialem Infrastru ktury, Dzialem 
Remontowo-Budowlanym, Dziajem BHP i Ochrony Przeciwpoiarowej, Zespojern Technik 
Multimedialnych WII~S) 

ETAP I1 
o wykonanie robot budowlanych na podstawie projektu budowlanego, obejmujqcych m.in.: 

1) robotv budowlane 
2) demontaz okladzin iciennvch 04owianvch 
3) robotv instalacvine 

41 wykonanie i zainstalowanie zabudowanvch mebli (szafl 



Prace bedq prowadzone w budynku czynnym i uiytkowanym, w ktorym prowadzone sq prace 
remontowe. W zwiqzku z powyzszym Wykonawca musi byl przygotowany do pmwadzenia prac 
rownolegle z innymi firmami. 

Zamawiajqcy zastnega sobie prawo do rezygna j i  z czeici robot, zwiqzanych z wykonaniem 
instalacji c,o. z prawem do pomniejszenia o warto5d wynagrodzenia ryczattowego. 

Ztom ze zdemontowanej okladziny z plyty otowiowej, konstrukcji stalowych, armatuty i osprzetu, 
itp, stanowi wlasnoii Zamawiajqcego i naleiy przekazat go w jego imieniu na zbmowisko. 
Koszty wywozu obcigajq Wykonawcq. Nalelno6d uzyskana z ich zhmowania stanowit bedzie 
pnychod Zamawiajqcego. 

Roboty objqte zambwieniem majq na celu doskosowanie pomieszczei do nowych potrzeb 
funk jonalnych, doprowadzenie do wlaiciwego standardu technianego i estetycznego. 

Dodatkowo Zamawiaiacv wvmasa abv Wvkonawca: 
o w nieprzekraczalnym terminie 21 dni, od dnia podpisania umowy, sporzqdzil dokumentacje 

projektowq wg zatozeh przyjetych w programie fun kcjonalno-uiytkowy m oraz zaloieniami 
dotyuqcymi przebudowy pomieszaen zlokalizowanych na parterze w budy nku ielbetu 

o pned ztoieniem oferty zdobyl wszystkie informacje, ktore mogq byt potrzebne do 
pnygotowania oferty, tj. dokonal wizji w miejscu realizacji mowienia, zapoznal sic z 
programem funkqanalno-uiytkowym oraz zah2eniami dotyczqcymi przebudowy pomieszczeri 
zlokalizowanych na parterze w budy nku ietbetu 
Zamawiajqcy udostepni Wykonawcom do wglqdu pomieszczenie w ktorym wykonywane 
bqdzie zamowienie. Udostepnienie nastqpi na pisemny wniosek Wykonawcy i po upnednim 
ustaleniu terminu udostepnienia z Zamawiajqcym 

o pnygotowal pomieszczenia do remontu, w szczegolnoSci wvnio'si meble i umadzenia 
znaiduiwe sie w oomieszueniach 1, 2, 3, 4, zdemon towaj istn iejqce wyposaienie, 
ogrodzil pomieszczenia, zamontowal ta blice informacyjne, od4zyl  zasilanie instalacji 
elektrycznej, wodociqgowej, sanitarnej, itp, w czcSci bezpoirednio zblitonej do 
rernontowanych pomieszaeli, 

Kodv ws CPV: 
45111100-9 - roboty w zakresie burzenia 
45262700-8 - przebudowa budyn k6w 
453 10000-3 - roboty w zakresie instala j i  elektrycznych 
453 11200-2 - instalowanie alarmow wlarnaniowych 
453 14120-8 - instalowanie linii telefonicznych 
453 14310-7 - instalowanie okablowania komputerowego 
45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne 
45331 100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania 
45421152-4 - instalowanie Scianek dzialowych 
45450000-6 - roboty budowlane wykohczeniowe, pozostale 
45312200-9 - instalowanie alarmow wlarnaniowych 
45442100-8 - roboty malarskie 
45421 153-1 - instalowanie zabudowanych mebli 
36131400-2 - szafy 

Przedmiot zamowienia zostaj okreilony przy pomocy: 
e zalof en dotyczqcych przebudowy pomiesraen zlokalizowanych na partene 

w budynku ~ e l b e t u  
n programu funkcjonalno-uiytkowego 

4. Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca udzielit 3-letniej gwaranji  na wykonane roboty 
budowlane. 

5. Zamawiajqcy wymaga aby Wy konawca, w przypad ku zlecania prac Podwykonawcom, zawar4 z 
nimi urnowe zgodnie z art. 647' kc. 

6. Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwosci ztolenia ofert wariantowych, przewidujqcych odmienny ni i  
okreSlony pnez niego sposob wykonania zambwienia . 



7. Zamawiajqcy nie dopuszcza rnoiliwo~ci zlozenia ofert cz?iciowych. 

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 

8. Wymagany termin realizacji zamowienia - do 25 wrzegnla 2007 r. 

9. 0 udzielenie zambwienia mogq ubiegad sic Wykonawcy, ktony: 

1) posiadajq uprawnienia do wykonywania okreklonej dzialalno8ci l u  b aynnok i ,  
jeieli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnien; 

2) posiadajq niezb~dnq wiedzq i do6wiadczenie oraz dysponujq potencjalem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia; 
Z amawiajqcy uzna, ie Wykonawca posiada niezbgdnq wiedzc i doiwiaduenie, jeieli: 
o udokurnentuje zrealizowanie w ciqgu ostatnich piqciu tat, pnynajmniej 1 (jednp) robotg 

budowlanq, odpowiadajqcq (porownywalna swoim zakresem robocie budowlanej 
stanowiqcej pnedmiot niniejszego zambwienia, o wartoici brutto nie mniejszej ni i  
100.000,OO zt i potwierdzi dokumentami, ze robota ta zostata wykonana z naleiytq 
starannoiciq 

o dysponuje: 
o osobq do peinienia fun kcji kierownika budowy posiadajqcq uprawnienia budowlane w 

specjalnoici konstrukcyjno-budowlanej oraz pnynaleiqq do wlasciwej izby 
samorzqdu zawodowego, 

o po jednej osobie do pelnienia funk j i  kierownikow robot przynalezqcych do wlaiciwej 
izby samonqdu zawodowego, z uprawnieniami budowlanymi w specjalnoki: 
o instalacjjnej w zakresie sieci, instalacji i unqdzen ckplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych 
o insblacjjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdz? elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
Zamawiajqcy dopuszaa Iquenie wyiej opisanych specjalnoici, je5li ktbrakolwiek z 
wykazanych osob posiada lqcznie wymagane pnez Zamawiajqcego kwalifika j e .  

3 )  znajdujq siq w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie 
zamowienia 

4) nie podlegajq wykluueniu z postqpowania o udzielenie zambwienia 

Ocena speiniania ww. warunkow dokonana zostanie zgodnie z formutq ,,spelnia-nie spe)nial', w 
oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oiwiadczeniach. 
Z treSci zalquonych dokumentbw musi wynikaC jednoznacznie, iz ww. warunki Wykonawca 
swnia. 

10. Wykonawcy ubiegajqcy sie o zamowienie, w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w 
postqpowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo 
zarnowieli publianych (Dz. U. z 2006 r .  Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, NF 227, POZ. 1658 z 
2007 r. Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. 560), muszq wraz z ofertq, zalqayt niiej wymienione 
dokumenty i 05wiaduenia: 
1) oiwiadczenie o spetnianiu warun kow udzialu w postepowaniu, wg wzoru stanowiqcego 

zatqanik nr 3 do SIWZ; 



2) aktualny odpis z wiaiciwego rejestru albo aktualne za5wiadczenie o wpisie do ewiden j i  
dzia4alnoSci gospodarczej, jezeli odrebne pnepisy wymagajq wpisu do rejestru lu b zgloszenia 
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczeiniej nii 6 miesiiecy pned 
uplywern terminu sktadmia of&; 

Jeieli Wy konawca ma siedzi be lu b miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeuypospolitej 
Polskiej, zamiast ww. dokumentu sktada dokument wystawiony w kraju, w ktoryrn ma siedzibq 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqcy odpowiednio, ie nie otwarto jego likwida j i  ani nie 
ogfoszono upadtoici. 

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w kt6rym Wykonawm ma siedzibe lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje sic dokumentu, o ktoiym mowa wyiej zastcpuje sic go 
dokumentem zawierajqcym oswiaduenie zjozone pned notariuszem, wlaiciwym organem 
sqdowym, administracyjnym al bo organem sarnorzqdu zawodowego Iub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w kt6rym Wy konawca ma siedzibe lu b 
miejsce zamieszkania. 

W celu potwierdzenia, ie posiadajq niezbednp wiedzg i doiwiadaenie oraz dysponujq 
potencjatem technianym i osobami zdotnymi do wykonania zambwienia; 

3) wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich p iv iu lat przed dniem wszaqcia 
postqpowania o udzielenie zamowienia, a jeieli okres prowadzenia dzialalnoici jest krotszy - 
w tym okresie, odpowiadajqcych (porbwnywalnych) swoim za kresem robocie budowlanej 
stanowiqcej pnedmiot niniejszego zamowienia, k a w  o wartoSci brutto nie mniejszej nit 
100.000,00 24, wg wzoru stanowiqcego zatqanik nr 4 do SIWZ; 

4) dokumenty potwierdzajqce, ie roboty wykazane w zaiqczniku nr 4, zostaly wykonane 
naleiycie; 

5) dokumenty stwierdzajqce posiadanie wymaganych uprawnieii budowlanych pnez osoby 
przewidziane do pelnienia funkcji kierownih budowy i kierownikow rob& oraz zaswiadczenia 
potwierdzajge ich przy naleznoit do wlaiciwej izby samonqdu zawodowego; 

pozostale dokumenty, ktore nalezy zaiqayC do oferty: 
6) formulan neaowo-cenowy - zatcznik nr 2 do SIWZ; 
7) pelnomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu Wykonawdw skladajqcych ofertq 

wsp6lnq albo do reprezentowania tych Wy konawcow w postqpowaniu i zawarcia umowy. 

FORMA DOKUMENTOW 

11. Wymagane dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 10 mogq byL pnedstawione w formie 
oryginalu lu b kopii poswiadczonej ,,za zgodnoit z oryginatem" przez Wy konawcq. 

12. Bra k jakiegokolwiek z wyiej wyrnienionych dokumenttjw, zhienie go w niewtaiciwej formie (np. : 
bra k podpisu lub brak poiwiaduenia kserokopii dokumentu za zgodnoid z oryginalem) lub 
zloienie falszywego dokurnentu spowoduje wyktuaenie Wykonawcy z postqpowania z 
zastneieniem art. 26 ust 3 Ustawy z dnia 29 styunia 2004 r. Prawo zamowieh publianych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz, 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 64, poz., 427, 
Nr 82, poz, 560). 

13. Zamawiajqcy nie dopuszua elektronicznej formy dokumentbw i oiwiadczen. 

U WAGA! Dokumenty nie wymagane pnez  Zamawiajqcego, a raiqczone do oferty nie 
bed? brane pod uwagq pray rolpatrywaniu ofedy. 

INFORMAUE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWfAJqCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENT~W, A 
TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIF Z 
WYKONAWCAMI 

14. Podstawowq form3 porozumiewania sic Zamawiajqcego t Wykonawcami jest forma pisemna. 
Korespondencjq naleiy kierowat na adres: Politechnika Gdanska, Wydzial Iniynierii Lqdowej 



i Srodowiska ul, G. Narutowiua 11/12, 80-952 Gdansk, z dopiskiem na kopercie: ,flemont 
Laboratorium". 

15. Zarnawiajqcy dopuszcza przekazywanie 05wiadczeh, zawiadomieh i informacji za pomocq faksu: 
nr faksu (058) 347 -24 -13. 
Kaida ze stron na iqdanie drugiej niezwhcznie potwierdza fakt otnymania faksu. 

16, Wy konawca moie zwrdrcil sie do Zamawiajqcego o wyjahienie treSci SIWZ. 
17. Zmodyfi kowana treY SIWZ oraz treSC zapytali i odpowiedzi na zadane Zamawiajqcemu pytania 

bedq zamieszaane na stronie internetowej Zamawiajqcego - www.dzp.pg.gda,pl a ponadto 
przekaie wykonawcom, ktorym pnekaza) SIWZ bez ujawniania ir6dta zapytania. 

18. Zamawiajzlcy nie bqdzie zwolywal zebrali Wy konawcbw. 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIC Z WYKONAWCAMI 

19. Osobami uprawnionymi do bezposrednich kontakt6w z Wykonawcami sq: - Wioleta Blawat i Alina Kryczallo - sprawy proceduralne, tel.: (0-58) 347-24-19, faks: (0-58) 
347-24-13, od poniedzialku do piqtku, w godzinach od 9:00 - 14:OO; - dr ini. Dariusz Kowalski, mgr inz. Gnegon Weydmann - sprawy techniczne, tel.: (0-58) 
347-10-73, fa ks: (0-58) 347-24-13, od poniedzialku do piqtku, w godzinach od 9:OO - 14:OO. 

WYMAGANIA DONCZqCE WADIUM 

20. Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium. 

TERMIN ZWIhZANIA OFERTq 

21. Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu 
skladania ofert. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

22. Oferta powinna byd pwgotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Trek oferty musi 
odpowiadad treki  SIWZ. 

23. Do postqpowania naleiy z4oiyd: 
1) wypdniony formularz "Oferta" wraz z wypdnionymi zalqcznikami, 
2) wymagane oiwiadaenia i dokumenty. 

24. Oferta powinna by6 sporzqdzona zgodnie z wymaganiami SIWZ 
i w formie pisemnej, 
P w jqzyku polskim, 
k w jednym egzemplanu 
i. na formulanu opracowanym przez Zamawiajqcego, a stanowiqcym Zalqcznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ. 
25, Zaleca siq ofertq wraz z dokumentami i zatqunikami: 

o ponumerowad, a numeracja stron powinna rozpouynaL siq od numeru 1, umieszaonego na 
pierwszej stronie oferty; 

o strony zawierajqce t rek  - parafowad pnez osoby podpisujqce ofertq; 
wypelnii na maszynie do pisania, komputene lub rqznie diugopisem albo atramentem 
niekieralnym; 

o zabezpieczyd tak, aby oferta wraz z dokumentami i zalqcznikami nie mogja ulec 
dekompleta j i ,  poprzez polqczenie ze sobq trwale stron oferty. 

26. Oferta oraz pozosta te dokumenty, dla ktbrych Zamawiajqcy okre5lit wzory w formie zalgznikbw 
do niniejszej SIWZ powinny byC sporzqdzone zgodnie z tymi wzorami co o treSci i opisu kolurnn. 

27. Katda poprawka w ofercie musi by i  parafowana pnez osobe uprawnionq do podpisywania oferty. 
Poprawki powinny by6 dokonane popnez czytelne przekreilenie btqlnego zapisu i wstawienie 
,,nad" lub ,obok poprawnego. 

28. Wy konawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia. 



Wykonawcy ubiegajqcy sic o zambwienie wsp6lnie ponoszq solidarnq odpowiedzialnoSf: za 
wykonanie umowy. 
Wszel ka korespondencja oraz rozliaenia dokonywane bedq wylcznie z pelnomocnikiem. 
Aby podmioty wstepujqce wspdrlnie spelnialy warunki wymagane od Wykonawc6w: 
o oddzielnie katdy z tych podmiotow musi zloiyi dokumenty na potwierdzenie spelniania 

warunku, o ktorych mowa w pkt 9 ppkt I), 41, 
o Iqunie te podmioty muszq zloiy?jd dokumenty na potwierdzenie spetniania warun ku, o ktbrych 

mowa w pkt 9 ppkt 2), 31, 
29. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zhieniern oferty oraz udzialem 

w postepowaniu. 
30. Wykonawca moze wprowadzii zmiany lub wycofad zloionq przez siebie ofertq przed uplywem 

terminu skladania ofert. 
31. Wykonawca obowiqzany jest do pnekazania w ofercie prawdziwych danych i informacji. 

Zamawiajqcy wykluay z postqpowania Wykonawcq, jeSli stwierdzi, ie zloione pnez niego 
informacje majqce wplyw na wynik prowadzonego postepowania sq nieprawdziwe. 

32. Oferta powinna zawierat dokumenty i oiwiaduenia wymienione w pkt-cie 10. Poiqdane jest 
uloienie dokumentdrw zgodnie z podanq kolejnoiciq. 

33. Poiqdane jest uhzenie dokumentow zgodnie z kolejnoiciq podanq przez Wykonawce w 
formularzu ofertowym. 

ADRESOWAN1 E OFERT 

34. Oferty nalezy umieicit w wewnetrznej i zewnetrznej zam knietej (zaklejonej lu b zalakowanej) 
kopercie. 

Na kopercie z e w n q t r z n e j (w ktbrej miescid sic bqdzie koperta wewnqtrzna): 
1) nalezy umiescit tylko oznauenie "REMONT LABORATORIUM - Potitechnika Gdanska 

Wydzial Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska ul, G. Narutowicza 11/12, 80-952 
Gdahsk-Wneszcz, pokoj nr 011 skrzydlo , ,B Gmachu Glownego NIE OTWIERAC 
PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 12-07-2007 r. godz. 12:15" 

Na kopercie w e w n e t r z n e j (w M6rej bedzie formulan oferty wraz z zalqcznikami): 
I )  nalety umieicic oznauenie "REMONT LABORATORIUM" 
2) nalezy wpisad nazwe Wykonawcy, jego adres lub przystawid czytelnie pieczqtkq, aby rnozna 

bylo odestad ofertq (bez otwierania koperty wewnetrznej) w pnypadku stwierdzenia, ie oferta 
zostala zloiona po uptywie terminu do skladania ofert, po uplywie terminu przewidzianego na 
protesty. 

PODPISY 

35. Oferta powinna by6 podpisana pnez Wy konawce lu b upelnornocnionego pnedshwiciela 
Wykonawcy. Poprawki dokonane w ofercie winny by6 zaparafowane pnez osobq podpisujqcq 
oferte. 
Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobq do tego nieupowainionq spowoduje 
odnucenie oferty. 

36. W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pdnomocnik, do oferty musi by6 zalczone 
pelnomocnictwo udzielone w zakresie czynnoici zwiqzanych z udzialem w postepowaniu o 
udzielenie zamdrwienia pu blicznego, podpisane pnez osoby reprezentujqce Wy konawy. 

37. W przypadku gdy Wykonawcy wsp6lnie ubiegajq siq o udzielenie zamowienia, zobowiqzani sq do 
ustanowienia pdnomocnika do reprezentowania wspolnikow w postepowaniu o udzielenie 
zambwienia albo reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia 
publicznego zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publiunych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 64, poz., 427, 
Nr 82, poz. 560). 
TreSC pdnomocnictwa powinna doktadnie okreilad zakres umocowania. 
W dokurnencie tym powinni by6 ujcci wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy siq o zamowienie. 
Stosowne pdnomocnictwo naleiy zalqczyd do oferty . 



MIEJSCE ORAZ TERMIN SKUDANIA i OTWARCIA OFERT 

38. Ofertq nalezy zloiyt w terminie do 12-07-2007 r. do godz. 11 : 00, w siedzibie Zamawiajqcego: 
Potitechnika Gdahska Wydzial Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska w Gdahsku ul. G. Narutowicza 
11/12 po kbj nr 01 1 skrzydto ,,B" Gmachu G1ownego Politechniki Gdahskiej. 

39. Wszystkie oferty zloione po terminie bedq zwrocone bez otwierania po uptywie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

OTWARUE OFERT 

40. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 12-07-2007 r. o godz. 12 : 15, w siedzibie Zamawiajqcego: 
Politechnika Gdariska Wydziat Iniynierii Lqdowej Politechniki Gdahskiej w Gdalisku ut. G. 
Narutowicza 11/12, w pokoju 011 skrzydlo ,,B" Gmachu G46wnego Politechniki Gdahskiej. 

41, Otwarcie ofert jest jawne. 
Bezpoirednio przed otwarciem ofert Zarnawiajqcy poda kwotq, jakq zamiena pneznaczyd na 
sfinansowanie zamowienia. 
Podczas otwarcia ofert podaje siq nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a take  inforrna j e  
dotyuqce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warun kow p+atnoici 
zawartych w ofertach. 

42. Na wniosek Wykonawcy, ktory nie by4 obecny przy otwarciu ofert Zarnawiajqcy przekaze mu 
informa cje zawierajqcq namy (firmy) oraz adresy Wykonawc6w, a t a k e  informacje dotyaqce 
ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warun kow platnoici zawartych w 
ofertach oraz kwot q ja kq zamiena przeznaczyt na sfinansowanie zamowienia. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

43. Zamawiajqcy pnewiduje wynagrodzenie ryczaltowe. 
44, Wykonawca przyjmujqc zam~wienie nie moie iqdat podwyiszenia wynagrodzenia, chociaiby w 

czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziet rozmiaru lub kosztow prac. 
45. Jeieli jednak wskutek zmiany stosun kow, kt6rej nie moina byb pnewidzieC, wykonanie robot 

groziloby Wykonawcy raiqcq strata sad moie podwyiszyk ryaalt lub rozwiqzai urnowe. 
46. Pny obliczaniu ceny oferty nateiy uwzgledniC informacje i warun ki niniejszej specyfi kacji istotnych 

warunkow zamowienia: 
1) opis pnedmiotu zamowienia objqty programem funkcjonalno-uiytkowym oraz zabieniami 

dotyczqcymi przebudowy pomieszaeh zlokalizowanych na partene w budynku i e l  betu 
2) wymagania dotymqce materialbw i wyrobow 
3) wlasne rorpoznanie warunkb realiza j i  i prowadzenia rob6t 
4) wszelkie inne wymagania zawarte w specjfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwiqzane z 

prawidbwq i terminowq realizacjq zamhienia a bez ktorych nie moina wykonat zambwienia. 
47. Skutki finansowe ewentualnych nieScislosci w dokumenta j i  projektowej obciqzajq 

Wykonawcq zambwienia - musi on przewidziei wszystkie okoliunoSci, k6re mogq 
wptynqk na cene zamowienia. 
W zwiqzku z powyzszym wymagane jest od Wykonawcow bardzo szczegolowe 
sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zambwienia. 

48. Cena oferty powinna byd okreSlona w sposob jednoznaczny, w zlotych polskich, wyratona w 
cyfrach i slownie, w zaokrqgleniu do dwoch miejsc po przecinku. 

49. Cene oferty nalezy obliczyc uwzglqdniajqc wszystkie roboty i czynnosci wy nika jqce z 
za kresu i sposobu oraz terminu realizacji zambwienia. 
Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zarntjwienia a nie uwzglednione w 
cenie oferty nie bed4 pnez Zamawiajqcego dodatkowo rozliaane. 

50. Cenq oferty jest cena podana na formulanu ,,ofertaW, stanowiqcym zaiqcznik nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunkow zamowienia. 

5 1. Cent oferty nalezy oblicryd na podstawie formularza rzeczowo-cenowego, stanowiqcego 
zalqcznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunkbw zamhienia w nastepujqcy spos6b: 
1) liczbe jednostkowq z kol. 4 naleZy przernnoiyt pnez cene jednostkowq brutto z kol. 5 i tak 

wyliczonq wartoil brutto wpisad do kol. 6 



2) w kol. 7 formularza neczowo-cenowego naleiy wpisad stawkc podatku od towaru i uslug 
(VAT) dta kaidej pozycji przedmiotu zamowienia 

52, Wartoid z pozycji ,,Razem wartosc brutto" z formularza neczowo-cenowego naleiy pnenieSC do 
oferty. Warto5d na formulanu oferta nie moie by6 rozbiezna z wartoSciq wynikajqcq z formularza 
rzeczowo-cenowego, stanowiqcego zalqczni k nr 2 do specyfika j i  istotnych warun kow 
zambwienia. 

53. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niz 22 O/O naleiy wskazad podstawq prawnq, 
poiqdane jest take  zatqaenie dokumentu potwierdzajqcego ta kq zasadnost. 

INFORMACJE DOTYCZ~CE WALUT OBCYCH w JAKICH M O G ~  BYC PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWW 

54. Rozlicrenia finansowe miedzy Zarnawiajqcym a Wykonawcq prowadzone bqdq w walucie ztotych 
polskich (PLN). 

OPIS KRTTERI~W, KTORYMI ZAMAWIAlqCY BEDZIE SIE KIEROWAk PRZY 
WYBORZE OFERN, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERI~W I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

55. Przy wyborze oferty Zarnawiajqcy bqdzie kierowa! sic nastepujqcym ktyterium oceny ofert: 
Cena oferty - 100% 

56. Za najkorzystniejszq ofertq uznana zostanie oferta z najniiszq cenq, spelniajqm wszystkie wymogi 
SIWZ oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowieh publiunych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, paz. 1658 z 2007 r. Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. 560), 
ktbra nie podlega wykluczeniu z postqpowania o zarnbwienie publiczne, oraz nie odrzucona z 
postgpowania. 

INFORMAUE o FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPE~NIONE PO 
WYBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMOWY w SPRAWIE ZAMOWIENIA 
PUBLICZNEGO 

57. Niezwlocznie po wyborze naj korzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawc6w, ktorzy 
zloiyli oferty, 0: 
a. wyborze najkorrystniejszej oferty, 
b. Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odnucone, 
c. Wykonawcach, ktorzy zostali wykluaeni z postqpowania o udzielenie zamowienia. 

58. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajqcy poda informacje dotyczqce szcreg0!6w podpisania umowy. 
59. Zamawiajqcy wymagac bqdzie od Wykonawcy, ktbrego oferta zostanie wybrana by zawarl on 

umowq wedlug wzoru stanowiqcego zatqcmi k nr 5 do niniejszej SIWZ. 
60. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krotszym ni i  7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 

wyborze oferty, nie poiniej jednak n i i  pned up+ywem terminu zwiqzania ofertq. 
61. W przypadku dokonania wyboru oferty Wy konawcow wystepujqcych wspblnie, przed zawarciem 

umowy w sprawie zam6wienia publicznego naleiy Zamawiajqcemu pnedloiyd urnowe regulujqq 
wspoiprac~ Wykonawcdrw wystgpujqcych wspolnie. Termin, na jaki zostala zawarta umowa nie 
moie byC krbtszy od terminu okreStonego na wykonanie zambwienia wraz z okresem udzielonej 
gwarancji. 

WYMAGANIA DOTYCZqCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 

62. Zamawiajqcy bqdzie zqdat od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana ja ko naj korzystniejsza, 
wniesienia za bezpieczenia nateiytego wykonania urnowy w wysokoSci 10 O/o ceny ofertowej 
brutto. 

Zabezpieaenie nalezytego wykonania umowy moze byi  wniesione w nastepujqcych formach: 
1) pieniqdzu, 
2) porqczeniach bankowych Iub porqaeniach spddzielczej kasy oszczqdnoiciowo-kredytowej, z 
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tym, ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniqinym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwaran j a c h  ubezpieczeniowych, 
5) porqczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrrych mowa w art. 6b ust 5 pkt 3 ustawy z dnia 

9 listopada 2OOr. o utworzeniu Polskiej Agen j i  Rozwoju Przedsiqbiorczoici. 
Zabezpieuenie wnoszone w formach okreilonych w punktach od b) do e )  winno by6 wniesione w 
dwoch czq5ciach: 30% i 70%, z kt6rych 30% musi mied wain046 nie krbtsq niz do korica okresu 
gwarancji udzielonej przez Wykonawcq na przedmiot umowy, a 70% musi miet wain066 nie 
krbtszq n i i  do dnia zrealizowania umowy. 

Za bezpieaenie naleiytego wykonania umowy winno byd wniesione przed podpisaniem umowy 
najpoiniej w dniu podpisania umowy. 

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniqinej powinno zostac 
wplacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiajqcego: 

Politechnika Gdanska Bank Zachodni WBK S.A Oddzial Gdalisk 
Nr41109010980000000009015569 

Za termin wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w formie pieniqznej zostanie 
przyjety termin uznania rachunku Zamawiajqcego. 

Zarnawiajqcy dokona zwrotu za bezpieczenia naleiytego wykonania umowy w nastqpujqcy sposob: 
- 70% wartoBci zabezpieczenia zostanie zwr6cone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zambwienia i uznania przez Zamawiajqcego za naleiycie wykonane, 
- 30% wartoSci za bezpieczenia zostanie tatrzymane pnez Zamawiajqcego na zabezpieuenie 

roszczeh z tytulu gwarancji udzielonej przez Wykonawce. Kwota ta zostanie twrkona nie 
poiniej n i i  w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji. 

Zarnawiajqcy zwraca zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy wniesione w pieniqdzu wraz z 
odsetkami wynikajqcymi z umowy rachun ku ban kowego, na kt6rym bylo pnechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za pnelew pieniqdzy na 
rachunek Wykonawcy. 

ISTOTN E DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTAN~ WPROWADZONE DO 
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY w SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWWACY 
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE 
ZAM~WIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

63. Projekt umowy stanowigy zatqunik nr 5 do niniejszej SIWZ zawiera istotne dla stron 
postanowienia. 

64. ~rodki  ochrony prawnej okreslone w Dziale V I  przyslugujq Wykonawcom, a take  innym osobom, 
jeieli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznal lub moie doznat uszczerbku w wyniku 
naruszenia pnez Zamawiajqcego przepisow Ustawy z dnia 29 stycrnia 2004 r. Prawo zarnowieh 
publianych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. 
Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. 560). 

65. Protok6t wraz z zalqcznikami jest jawny. Zaiqczniki do protokoiu udostqpnia s i ~  po dokonaniu 
wy boru najkorzystniejszej oferty tub uniewainieniu postepowania, z tyrn ze oferty udostqpnia sie 
od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszuenie do udziatu w postcpowaniu po upIywie terminu 
ich skladania, z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnice pnedsiebiorstwa w rozumieniu 
przepisow o zwalczaniu nieutzciwej konkurencji, jeili Wy konawca, nie p6iniej niz w terminie 
skladania ofert zastrzegl, le nie mogq one bye udostqpniane. 



66. Udost~pnienie dokumentbw zainteresowanym Wykonawcom odbywad siq bedzie wg poniiszych 
zasad : 
I )  Zamawiajqcy udostqpnia wskazane dokumenty po zhieniu pisemnego wniosku 

popnedzonego fa ksem przez Wykonawcg 
2) Zamawiajqcy wyznacza termin i miejsce udostepnienia dokumentow 
3) Zamawiajqcy wyznaay czlonkow komlsji, w ktorych obecnoici udostepnione zostanq 

dokumenty 
4) Zamawiajqcy umoiliwi kopiowanie dokumentow 
5) Udostqpnienie rnoze mied miejsce wylqcznie w siedzibie Zamawiajqcego oraz w aasie godzin 

jego urzdowania, tj. od poniedzialku do piqtku w godzinach od 730 do 15 30 

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSnnJA 

67. Nie ujawnia sic informacji stanowiqcych tajemnicc przedsi~biorstwa w rozumieniu przepisow o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli Wykonawca, nie poiniej ni i  w terminie skladania ofert 
zastnegl, ie nie mogq one by6 udostepniane. 
Pnez tajemnicq pnedsiqbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalaaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czemca 1993r. poz.211, z p6f n. zm.) 
rozumie siq nieujawnione do wiadomoici publicznej informacje techniane, technologiczne, 
organizacyjne pnedsiebiorstwa tub inne informacje posiadajqce wartoit gospodarua, co do 
ktorych pnedsiebiorca podjq4 niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnoici oraz zastrzegt 
skladajqc ofertc, ii nie mogq byi  one udostqpnione innym uczestni kom postqpowania. 
Stosowne zastnezenie Wykonawca winien zloiyd na formulanu ofertowym. W 
przeciwnym razie tala Zamawiajqcy zaleca, aby informacje 
zastrzezone jako tajernnica pnedsiqbiorstwa byty przez Wykonawcc zloione w oddzielnej, 
wewnetrznei kopercie z ozna kowaniem ,,tajemnica pnedsiqbiorstwa", lu b spiqte (zszyte) 
oddzielnie od pozostalych, jawnych elementow oferty i oznauone ,,tajjemnica przedsiqbiorstwa". 
Numeracja stron ,,czcici niejawnej" oferty powinna pozwalai na ich dolqczenie do odpowiedniego 
miejsca ,,czqici jawnej" oferty. 

UWAGA: 
Wykonawca nie moie zastrzec informacji o ktorych mawa w art. 86 ust. 4 Ustawy 
z dnia 29 styania 2004 r. Prawo zambwien publiwnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 
1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 6 4  poz., 427, Nr 82, poz, 560) 
oraz nie stanowiqcych tajemnicy przedsiqbiorstwa. 

Wykaz zajcznikbw stanowiqcych integralnq czeSC niniejszej SIWZ: 
1) formulan oferty - za%qanik nr 1 
2) formularz rzeczowo-cenowy - za4qcznik nr 2 
3) oiwiadczenie o spdnianiu warunkow udzialu w postqpowaniu - zalqcznik nr 3 
4) wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich piqciu lat przed dniem wszaqcia 

postqpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest kr6tszy - w 
tym okresie, odpowiadajqcych (porhnywatnych) swoim za kresem robocie budowlanej 
stanowiqcej przedmiot niniejszego zamowienia, kaz* o wartosci brutto rbwnej co najmniej l/z 

cenie ofertowej - xalqcznik nr 4 
5) wz6r umowy - zalqcznik nr 5 
6) zaloienia dotyczqce przebudowy pomieszczer? zlokalizowanych na partene w budyn ku ~elbetu - 

zalpczni k nr 6 
7) program funkcjonalno-uiytkowy - ralqanik nr 7 



( ~ z w a  r n l e j d ~  i data) 

O F E R T A  

Zamawiajqcy: 
Politechni ka Gdariska 

Wydzial Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska 
ul. G. Narutowiua 11/12 

80-952 Gdarisk 

Nawiqzujqc do zaproszenia do wziqcia udziaju w postqpowaniu o zambwienie pu bliczne 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie remontu 
pomieszczen Katedry Konstrukcji Metalowych i Zangdzania oraz Katedry Mechaniki 
Budowli i Mostow, zlokalizowanych w Gdarisku przy ul, G. Narutowiua 11/12, 

My niiej podpisani: ................................................................................................................................... 

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

dzialajqcy w imieniu i na neu: 
....................................................................................................... ........................... peha nazwa Wykonawcy: ............. 

.......................................................................................................... 
adres siedzrby ................................................................................................................ 
nr telefonu ....................................................... nr fax ................................................. 

Regon: ....................................................... NIP: ................................................. 

Rachunek bankowy: .............................................................................................................................................. 

oferujemy wykonanie powyiszego przedmiotu zamhwienia, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunkow zamowienia, za ceng: 

> brutto ............................................................. 
................................................................................................................................... downie: 

k w tym kwota podatku VAT wynosi: ...................................................................... 
............................................................................................................................................ > downie: 

1. Oswiaduamy, ie zrealizujemy zarnowienie w terminie do 25 wrzeinia 2007 r. 

2. Oswiaduamy, ie dokumentacje projektowq sporzqdzimy w terminie .......... dni od daty 
podpisania umowy, wg ,,Zatoien dotyuqcych przebudowy pomieszczen zlokalizowanych na 
partene w budynku ielbetu" oraz programu funkcjonalno-uiytkowego. 

3. Oiwiadcramy, ie udzielamy 36 rniesieanej gwarancj i  na pnedmiot zambwienia. 
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4. Okwiaduamy, ie zapoznaliSmy siq ze specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia, nie 
wnosimy do jej tre5ci zastnezei i uznajemy sie za zwiqzanych okreilonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postepowania. 

5, Oswiadczamy, ie zapoznaliimy siq z postanowieniami umowy, ktora stanowi zalqcznik do 
specyfikacji istotnych warunkow zambwienia. Zobowiqzujemy siq w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na okreilonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiajqcego. 

6, Uwazamy siq za zwiqzanych niniejszq ofertq na czas wskazany w specyftkacji istotnych 
warunkow zambwienia, czyli przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert, 

7. Zam6wienie zrealizujemy przy udziale podwykonawcow, ktorzy bedq realizowat. wymienione 
czqSci zamowienia: 

8. Akceptujemy warunki platnoici zawarte we wzorze umowy. 

.......... 9, Oeklarujemy wniesienie zabezpieaenia naleiytego wykonania umowy w wysokoici O!O 

ceny oferty / maksymalnej wartosci nonlinalnej zobowiqzania Zamawiajqcego wynikajqcego z 
umowy w nastqpujqcej formie / forrnach: 

i 1. OSwiadaamy, iz tajemniq przedsiebiorstwa w rozumieniu pnepis6w o zwalczaniu nieuaciwej 
konkurencji, Bore nie mogq by6 udostepnione innym uaestnikom postepowania stanowiq 

................................................ .................. informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ..,... 
12. Zalqanikami do niniejszej oferty, stanowiqcymi jej integralnq czeSC sq: 

.................................................... dn. ..................... ..... 

......................................................................... 
(podpis i pieuqtka Wykonawcy) 



FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

Roboty budowlane 

Demontai oktadzin kiennych 

Roboty instalacyjne 

o instalacje wodno-kanalizacyjne 

o instalacja centralnego ogrzewania 

Etap I 

Etap II 1 D instalacja elektryczna 

Wartoic' 
netto 
(w z/l 

Sta wka 
VAT 

(w %) 

Nr 
pozycji 

Dokumentacja projektowa wraz z 
uzgodnieniami 

P instalacja telefoniczna P 

Watt& 
brutto 
(w r#y 

WyszuegdInienie 

1 o instalacja alarmowa I I I I 
I I I 

Wykonanie i zainstalowanie 
] zabudowanych mebli (szaf) 

RAZEM: I I 
Kwote 2 pozy qi ,,RAZEMU naleiy przeniest do formularza ofertowego. 

......................................................................... 
(podpa I preaqiAa Wykonawcy) 



O S W I A D C Z E N I E  
o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 

art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. 

Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. 560) 

S kladajqc ofertg w postepowaniu o zamowienie pu bliczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie remontu 
pomieszczen Katedry Konstrukcji Metalowych i Zanadzania oraz Katedry 
Mechaniki Budowli i Mostow, zlokalizowanych w Gdarisku pny ul. G. Narutowicza 
11/12, dla Politechniki Gdariskiej w 2007 roku, ~Swiadczamy, ze: 

1 posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania dzialalnoici lub czynnoi-ci 
o kreilonych w specyfi kacji istotnych warun k6w zambwienia; 

2. posiadamy niezbqdnq wiedze i dogwiadczenie oraz dysponujemy potencjalem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia; 

3. znajdujemy siq w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie 
zamdrwienia; 

4. nie podlegamy wykluczeniu z postqpowania o udzielenie zambwienia na 
podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieti publicznych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Mr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 
r. Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. 560). 

(podpis i pieaqtka Wykonawcy) 
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(pime Wykonawcy) 

WYKAZ 
wykonanych r o E t  budowlanych w okresie ostatnich piqiu lat: pned dniem wszuqcia postepowania o udzielenie zam6wieniaI a jeieli o kres prowadzenia dzialalnoici 

jest krbbzy - w tym okresie, odpowiadajqcych (por6wnywalnycfi) swoim zakresem robocie budowlanej stanowiqcej pnedmiot niniejszego zarnbwienia, kaidjo  
wartoki brutto nie mniejszej ni i  100.000,00 zl 

Nazwa i adres Wykonawcy 

* NALEZY Z A ~ ~ C Z Y ~  WKUMENTY (NP. REFERENUE LUB INNE DOKUMENN) WTWIERDWACE, ZE ROBON U J F E  W W Y W I E  ZOSFAkY WYKONANE Z NALEXYT~ 
~ ~ A R A F I N O S C I ~  
W CELU IDENTYFIKAWI R O B ~ T  ZAWARNCH W WYKAZIE WKUMENN POTWXERDZAIACE NALEZYTE WYKONANIE, MU= POTWIERDZA~ DANE ZAWARTE W TABELI 

, dnia 
(miejscowo5C) (podpis i pieuqtb Wykonawcy) 



Wzor umowy - zatqcznik nr 5 

Umowa nr / 
(mk rawarcia) 

w dniu 2007 r, w Gdalisku, pomiqdzy 

z siedzibq w 
(name- I ad- Zamaw~aj&eqo) 

zwanymlq w dalwym tekk ie  urnowy "ZAMAWINACYM", reprezentowanym/nq przez: 

reaon numer: 
NIP numer: 

a 

(nazwa I adres Wykonawcy) 

zwanymlq w dalsqrn tekkie urnowy "WYKONAWCq", reprezentowanymlnq pnez: 

2) 
dziatajqcym/cq na podstawie wpisu do 

dnia pod nurnerem 
konto numer: 

NIP numer: 

w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAIACEGO wyboru ofem WYKONAWCY w drodze pnetargu 
nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarnowieti publianych (Dz. 
u. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 64, poz., 427, Nr 
82, poz. 560), zostata zawarta Umowa o nastqpujqcej t rek i :  

a 
PRZEDMIOT UMO WY 

I .  ZAMAWIPJACY powierza a WYKONAWCA zobowiqzuje sic wykonak zaprojektowanie i 
wykonanie remontu porniesxczeri Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarzqdzania oraz 
Katedry mechaniki Budowli i Mostbw, zlokalizowanych w Gdaisku pny ul. G. Narutowicza 
11/12, 

2. WYKONAWCA zobowiqzuje siq sporzqdzii dokumenta cjq projektowq w terminie .......... dni od daty 
podpisania umowy, tj. do dnia ..... - ..... - .......... r,! wg ,,Zaloieh dotyczqcych przebudowy 
pomieszczeri zlokalizowanych na parterze w budynku Zelbetu". 

3. WYKOMAWCA zobowiqzuje sic do zrealizowania pnedmiotu umowy w sposob kompletny z punktu 
widzenia celu do jakiego przedmiot zamowienia ma sluiyd. 

4. Szuegohwy zakres robot przedstawia dokumentacja projekowa sporzqdzona pnez 
WYKONAWCE i zaakceptowana przez ZAMAWIAJfiCEGO. 

2 
WYNAGRODZENIE UMOWNE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 1, ustata sic wynagrodzenie: 
o brutto ................................................ 

downie: .............................................................................................................. 
o w t y m  kwota podatkuVATwynosi: .................................................... 
o sbwnie: ................................................................................................................. 



zgodnie z ofertq WYKONAWCY, zlozonq do przeprowadzonego postepowania, 
2. Ustalone wy nagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczaltowym, odpowiada zakresowi 

rob6t pnedstawionemu w programie fun kcjonalno-urjtkowym oraz w zatoieniach dotyczqcych 
przebudowy pomieszczen zlokalizowanych na parterze w budyn ku ~elbetu. 

3. Zarnawiajqcy zastnega sobie prawo do rezygnacji z czgki rob6t1 zwiqzanych z wykonaniem 
instalacji C.O. z prawem do pomniejszenia o wartoX wynagrodzenia ry~altowego. 

L3 
TERMINY REALXZAQI UMOWY 

I. Termin realizacji umowy - do 25 wneknia 2007 r. 
2. ZAMAWIAIACY przekaie WYKONAWCY teren budowy w terrninie do dnia - -2007 r. 
3. Wykonywanie przedmiotu umowy WYKONAWCA rozpocznie w dniu - -2007 r. a zakohczy w 

dniu - -2007 r. 

4. Z ramienia WYKONAWCY roboty prowadzid bedzie - 

5. Inspektorem nadzoru z rarnienia ZAMAWIAJACEGO bqizie 

6 ZAMAWIAJACY nie ma obowiqzku pnedtuienia terminu wykonania robot, jeieli WYKONAWCA w 
ciqgu 14 dni od zaistnienia okolicznosci nie przedstawi ZAMAWIAJfiCEMU wniosku o przediuienie 
terminu ze szueg&owym uzasadnieniem, 

7. Za termin zakoriaenia przedmiotu zambwienia uznana bedzie data podpisania pnez 
ZAMAWIAlfiCEGO protokoiu odbioru kohcowego robirt. 

1. Roboty prowadzone bgdq w budynku czynnyrn i uzytkowanym. 
2. ZAMAWIAIACY protokolarnie przekaie WYKONAWCY teren budowy. 
3. ZAMAWlAlfiCY zapewni WYKONAWCY dostep do budynku w zakresie niezbednym do realizacji 

pnedmiotu umowy. 
4. Obowiqzek i koszty organizacji, utnymania, za bezpieczenia przed dostepem os6b 

nieuprawnionych, dozoru, likwidacji terenu oraz zaptecza budowy, a takze tymuasowych zasileh 
obciqzajq WYKONAWCC. 
Po zakohcreniu robot WYKONAWCA uponqdkuje i doprowadzi teren i zapleue budowy do 
prawidlowego stanu. 

5. WYKONAWCA dostaray materialy, urzqdzenia i sprzet niezbedne do realizacji umowy. 
6. Na kazde iqdanie ZAMAWIAJACEGO (inspebora nadzoru) WYKONAWCA obowiqzany jest okarad 

w stosun ku do wskazanych materialow: certyfi kat na znak bezpieczehstwa, deklaracjq zgodnoici 
lu b certyfikat zgodnoici z PN lu b aprobatq techniunq. 

7. WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzy rzqdowanie, poten j a l  ludzki oraz materialy wymagane do 
zbadania na iqdanie UMAWIAIACEGO jako6ci robot wykonanych z materiatow WYKONAWCY na 
terenie budowy. 

8. WY KONAWCA zobowiqzany jest do nieodptatnego poprawienia wadliwie wykonanych rob6t oraz 
nieodplatnej naprawy wszelkich szkod wyrzqdzonych pnez WYKONAWCE w xwiqzku z realiza j q  
zamowienia, w terminach wyznaczonych przez ZAMAWIAlfiCEGO, 

9. ZAMAWIAlqCY nie ponosi odpowiedzialnoSci za mienie WYKONAWCY zgromadzone w 
pomieszczeniu i miejscu skladowania oraz na terenie wykonywania robot. 
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnoSC materialnq za straty ZAMAWIAJ~CEGO powstale w skutek 
prowadzenia rob& w sposob niezgodny z pnepisami i ustaleniami z ZAMAWIAJACYM zawartymi w 
formie piseninej, do petnej wysokoici strat. 

10. WYKONAWCA w pelni odpowiada za zachowanie warunkow BHP i p.poz. pny realiza j i  przedmiotu 
umowy oraz zobowiqzany jest do ciqglego utrzyrnywania porzqdku na stanowiskach pracy i w 
rejonie prowadzenia rob6t. 

11. WY KONAWCA zrealizuje przedmiot zamowienia samodzielnie. 



WYKONAWCA zleci nastepujqcym Podwykonawcom wykonanie czqki przedmiotu umowy: 
............................................ Zakres rzeczowy i udziaj Podwykonawcy 
............................................ - Zakres rzeczowy i udzial Podwykonawcy 
......................................... - Zakres rzeczowy i udzial Podwykonawcy 
........................................... Zakres rzeuowy i udzial Podwykonawcy 

Nie zmieni to zobowiqzari WY KOMAWCY, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czqj;ci robbt 
wobec ZAMAWIAJACEGO. 
Umowy z Podwykonawcami b d q  zgodne, co do treici z umowq zawartq z WYKONAWCq. 
Odmienne postanowienia sq niewaine. 
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takirn 
samym stopniu, jak to by byly jego wlasne. 

12. WYKONAWCA jest zobowiqzany do su kcesywnego wywozenia gruzu i odpad6w z placu budowy na 
miejskie wysypisko na wtasny koszt. 
Zlom ze zdemontowanej okladziny z plyiy olowiowej, konstrukcji stalowych, armatury i ospnqtu, 
itp. stanowi wlasnoit Zamawiajqcego i naleiy pnekazai go w jego imieniu na zlornowisko. 
Koszty wywozu obciqzajq Wykonawcq. NaleinosS uzyskana z ich ztomowania stanowit bqdzie 
pnychod Zamawiajqcego, 

13. Pobor wody i energii bqdzie odbywal sie na koszt WYKONAWCY. WYKONAWCA musi posiadab i 
zamontowaC sprawne atestowane unqdzenia pomiarowe umoiliwiajqce rozliaenie naleznoki za 
pobrane media z ZAMAWIMACYM. 

14. WYKONAWCA zobowiqzany jest wykonai: prace bqdqce przedmiotem urnowy, zgodnie ze sztu kq 
budowlanq, dokumentacjq projektowq, naleiytq starannoiciq. 

15. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnoit materialnq za straty i szkody powstale wskutek 
prowadzenia prac w sposob niezgodny z pnepisami i ustaleniami z ZAMAWIAIACYM do pelnej 
wysokoici strat. 

1. WYKONAWCA za wykonane roboty wystawi faktury czqiciowe oraz fakturq koricowq 
Faktury czq5ciowe bqdq wy stawione w oparciu o pod pisane pnez wlaSciwego inspekora nadzoru 
protokdy czqkiowych odbiordrw rob6t. 
Od biorom uqiciowym podlegajq zakohcrone elementy rob6t. 

2. Podstawq do wystawienia faktury koricowej bqdzie protokol za konczenia aynnoSci odbioru 
kolicowego rob6t wraz z uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM zestawieniem kohcowego rozliuenia 
kosztowego. 

3. Naleino5d platna b@zie przelewem na konto WYKONAWCY, w 
.................................................. nr .................................................................................. 
Faktury aqiciowe bedq platne w terminie 14 dni, a faktura koncowa w terrninie 21  dni od dni 
zjoienia fa ktury. 
Za date przyjccia faktury przeslanej drogq pocztowq uwaia sic date jej otrzymania przez 
ZAMAWIPJACEGO. 

4. Za dzier? zaplaty uwazany bqdzie dzien obciqzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO. 
5. Rozliuenia miqdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCq prowadzone bed4 w polskich zhtych. 
6. Rozliffanie robot bqdzie od bywalo sic w okresach nie kr6tszych niz miesiqanych. 

1. WYKONAWCA udziela gwaranji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze 36 miesiecy 
liaqc od daty podpisania protokdu kohcowego odbioru ram. 

2. Czas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji bedzie nie dluzszy ni i  14 dni kalendarzowych 
liczonych od dnia zgloszenia usterki i otnymania potwierdzenia pnyjqcia zgioszenia od 
WYKONAWCY (telefonicznie, fakseni). W pnypadku uchylenia siq WYKONAWCY od tego 
obowiqzku ZAMAWIPJfiCY moie zlecic usuniqcie usterek lu b wad stronie tneciej na koszt 
WYKONAWCY. 



ZAMAWIAJACY ma prawo dochodzenia Hnego zwrotu poniesionych strat powstalych na skutek 
wadliwego wywiqzania sic WYKONAWCY z obowiqzkbw wynikajqcych z gwarancji. 
WYKONAWCA jest odpowiedzialny wzgledem ZAMAWIAIfiCEGO, jeieli wykonany pnedmiot 
umowy ma wady zrnniejszajqce jego wartoid tub u2yteunoSC: ze wzgldu na cel okreilony w 
umowie lub wynikajqq z przeznaaenia rzeuy, albo jeieli wykonany przedmiot umowy nie ma 
wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjq rob6t powinien posiadac lub zostal wydany w stanie 
niezupetnym. 
WY KONAWCA jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji za wady f izyane przedmiotu umowy 
istniejqce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbione, lecz z 
pnyczyn tkwiqcych w wykonanym pnedmiocie umowy w chwili odbioru. 
Dla zapewnienia naleiytego i zgodnego z umowq wykonania robbt oraz do poktycia roszczen z 
tytutu gwarancji i rqkojmi ustala sic za bezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoici 

.................................... 10 O/O ceny oferty, tj. ustalonej wartoici umownej, co stanowi kwotq z l  
slownie: ................................................................................................................................ 
Zgodnie z warunkami postgpowania WYKONAWCA pned zawarciem umowy najpoiniej w dniu jej 
podpisania wnosi 100 % ww. zabezpieuenia w formie ................... .. ..................................... 
Kwotq zabezpieczenia ZAMAWIAJW zwi-6ci w czeiciach: 
- 70 O/O kwoty calkowitej w terminie 30 dni od daty kokowego odbioru robot objctych urnowq: 
- 30 O/O kwoty calkowitej w terminie do 15 dni od uptywu terminu gwarancji ustalonego w 

umowie po potrqceniu ewentualnych odszkodowair lu b koszthw usuniecia usterek i wad. 
WYKONAWCA zobowiqzany jest do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwaran j i  w 
wyznaczonych pnez ZAMAWIAJACEGO terminach. W przypadku uchylenia sic od tego obowiqzzku 
ZAMAWIAIACY moie zlecid usuniecie usterek lub wad ze i r d  kow zabezpieczenia. 
Z a bezpieuenie naleiytego wykonania umowy moie slu2yC ponadto do pokrycia roszczeh 
finansowych ZAMAWINACEGO z tytutu zastosowania kar umownych lub usuniqcia szk6d i 
pokrycia strat powstalych z winy WYKONAWCY, 
W przypadku, gdy irodki zabezpieaenia nie wystarczq na pokrycie roszaen ZAMAWIPJACY 
zastrzega sobie prawo do potrqcenia odpowiednich kwot z naleinoici WYKONAWCY. 
ZAMAWIAJACY ma rowniez prawo do dochodzenia pdnego zwrotu poniesionych nakladow i strat. 

WY KONAWCA zobowiqzany jest pisemnie (wpisem do dziennika budowy) zglaszak do odbioru 
roboty zanikowe. 
ZAMAWIAJflCY dokona odbioru robot zanikowych w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia pnez 
WYKONAWCE. Jeili ZAMAWINACY nie przystqpi do dbioru tych robot w ciqgu trzech dni od dnia 
otnymania zgloszenia, WYKONAWCA uprawniony jest do traktowania ich jako odebrane. 
Odbidrr wykonanych robtrt nastapi eta pami - po wykonaniu poszueg6lnych przedmiotow od bioru : 

................... .... I etap ............................................................................... realizacja do .. 

.............................. .................................................................................. I1 etap , realizacja do 

...................... ................................................................................... 111 etap realizacja do 

GotowoSL do odbioru kokowego WY KONAWCA zglosi pisemnie oraz ztoly kornpletnq 
dokumentacje odbiorowq wraz z dokumentacjq powykonawczq oraz pozostate dokumenty 
dotyczqce pnedmiotu umowy. 
ZAMAWIAJACY zobowiqzany jest do dokonania odbioru koricowego w terminie 7 dni od daty 
pisemnego zgloszenia WYKONAWCY o gotowoici odbioru w pnypadku, jeili osoby pelniqe 
nadz6r inwestorski potwierdzq gotow056 do odbioru. 
Za terrnin zakoriuenia przedmiotu zamowienia uznana bqdzie data podpisania pnez 
ZAMAWIAIACEGO protokolu odbioru koicowego robot. 



7. Jezeli w toku czynnoici od bioru zostanq stwierdzone wady, to ZAMAWIAJfiCEMU pnyslugujq 
nastepujqce uprawnienia: 
1) jeieli wady nadajq siq do usuniqcia, moze odmowic od bioru do czasu usuniqcia wad, 
2) jezeli wady nie nadajq siq do usuniqcia, to: 

a) jeieli nie uniernoiliwiajq one uiytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z pneznaczeniem, 
ZAMAWIAIACY moie obniiyd odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeteli wady uniemoiliwiajq uiytkowanie zgodnie z pneznaczeniem, ZAMAWIAlqCY moie 
odstqpid od umowy lub zqdad wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8. Strony postanawiajq, ze z czynnoici od bioru kdzie spisany protokai zawierajqcy wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych prry 
od biorze wad. 

9. WYKONAWCA zobowiqzany jest do zawiadomienia ZAMAWIPJhCEGO (inspektora nadzoru) o 
usuniqciu wad oraz do iqdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych upnednio 
rob6t jako wadliwych. 

10. ZAMAWIAJACY moze podjqc deqzje o pnerwaniu czynnoici odbioru, jezeli w aasie tych 
aynno5ci ujawniono istnienie takich wad, kt& uniemozliwiajq utytkowanie pnedrniotu umowy 
zgodnie z przeznaaeniern - az do czasu usuniccia tych wad. 

C8 
W R Y  UMOWNE 

1. Strony postanawiajp ie obowiqzujqq je formq odszkodowania stanowiq kary umowne. 
WYKONAWCA zaplaci ZAMAWINACEMU kart umownq: 
- w razie zwhki w oddaniu okreilonego w umowie przedmiotu umowy w wysokoici 0,2 0% 

wynagrodzenia umownego okreilonego w 3 2 pkt 1 umowy - za kaidy dzieri zwioki. 
Karq umownq ZAMAWIAJACY potrqci z naleinoici do zapiaty wynikajqcej z faktury 
WYKONAWCY; 

- w pnypadku odsmienia od umowy przez ZAMAWIAIACEGO z przyczyn za ktore ponosi 
odpowiedzialno4C WYKONAWCA - w wysokoici 10 Oh wynagrodzenia urnownego okreiilonego 
w 3 2 pkt 1; 

- za zwlokq w usunicciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokoS;ci 
0,l O/O wynagrodzenia umownego okreilonego w 5 2 pkt 1 za kaidy dzieri zwjoki liaony od dnia 
wyznaaonego przez ZAMAWIPJACEGO na usuniqcie wad. 

ZAMAWIAlqCY zap#aci WYKONAWCY karq umownq za odstslpienie od umwy z przyayn 
zaleinych od ZAMAWIAJACEGO - z wylczeniem okolicznoSci okreilonych w art. 145 ustawy 
Prawo zarndrwierj publianych - w wysokoici 10 % wynagrodzenia umownego okre5tonego w 5 2 
pkt I; 

2. Pnyczyny op6inienia spowodowane przyqnami niezaleinymi od stron nie dajq podstaw do 
naliuania kar. 

3. ZAMAWIAJqCY zastrzega sobie moiliwoSC dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania 
przewyiszajqcego wysokoid zastrzezonej kary urnownej do neczywistej wartoici strat. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszq UMOWA majq zastosowanie odpowidnie pnepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowieti publiunych. 

UQ 
RUNKI DODA TKO W& 

1. Strony umowy zobowiqzujq siq do niezwloanego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub 
numeru telefonu oraz o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a takze o wszaqciu 
postepowania upad405ciowego~ ukladowego i likwidacyjnego. 
W przypadku niezrealizowania zobowiqzania o ktbryrn mowa w pkt 1, pisma doreaone pod adres 
wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za dartpone prawidbwo. 

2. WYKONAWCA nie moze zlecad wykonania czqSci lub caloki prac innemu podmiotowi 
gospodaruemu (podwykonawcy) bez zgody ZAMAWIAJACEGO. 



WYKONAWCA zobowiqzany jest do zawarcia umowy z Podwykonawq zgodnie z art. 647l kc. 
3. Ewentualne spory powstale na tle wykonywania pnedmiotu umowy strony rozstnygad bedq 

polubownie. W przypad ku braku porozumienia spory rozstnygane bcdq pnez wlakiwy dla 
ZAMAWIAIACEGO rzeuowo sqd powszechny. 

4. ~adna ze STRON nie moie bez zgody drugiej strony przenieii na osobe tneciq wierzytelnoS;ci 
wynikajqcej z niniejszej umowy. 

5 .  ZAMAWIAIACY nie odpowiada za dozor mienia WYKONAWCY. 

§A 
UBEZPIECZENIE 

WYKONAWCA oiwiadcza, ze zawarl urnowe u bezpieczeniowq od odpowiedzialnoici cywilnej w zakresie 
prowadzonej dziatalnoici gospodarczej z tytulu szkod, ktore mogq zaistniec w zwiqzku z okreilonymi 
zdaneniami losowy mi dot. robot, obiektbw, budowli, unqdzeri i mienia ruchomego oraz od 
odpowiedzialnoici cywilnej za szkody oraz nastqpstwa nieszczq5liwych wypadkdrw - dotyuqcych 
pracownik6w i osob tnecich, powstale w wiqzku z prowadzonymi robotami, w tym take pojazdow 
mechanianych. 

§A2 
ZMIANA UMOWY 

Zakazuje siq zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treki  ofetty, na podstawie kt6rej 
dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba le koniecznoit wprowadzenia takich zmian wynika z 
okolicznosci, ktorych nie moina bylo przewidziet w chwili zawarcia umowy, lub zrniany te sq konystne 
dla ZAMAWIPJflCEGO. 

613 
ODSTAPIENIE OD U M O W  

W razie wystqpienia istotnej zmiany okolianoici powodujqcej, ie wykonanie umowy nie lea w 
interesie publiczny m, czego nie moina bylo przewidziet w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAIACY 
moze odstrlpit od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliunokiach. 
W przypad ku odstqpienia od umowy WYKONAWCY przyduguje wynagrodzenie za 
wykonanq potwierdzonq przez ZAMAWIAJhCEGO a g S C  umowy. 

Wszelkie zmiany i uzupelnienia postanowiei niniejszej UMOWY mogq by6 wprowadzone za zgodq 
kaidej ze STRON w formie pisemnej pod rygorem niewaznoici. 

UMOWE sporzqdzono w d w k h  jednobnmiqcych qzempIarzach, po jednym dla kaidej ze STRON. 

Zatqczniki do umowy stanowiqce integralnq cz@ urnowy : 
1. Specyfika j a  Istotnych Warunkow Zamowienia dot. ZP ~ ~ / w I L ~ s / o ~ ,  CRZP ZP 1::: :...:../ 002/R0/07 
2. Oferta wraz z formularzem rzeczowo-cenowym ztoiona pnez WYKONAWCE 

ZAMAWIAJhCY: WYKOMAWCA: 


