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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ZP/241/017/R/07 

 
 
 
I. Zamawiający 
 
Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
ul. Narutowicza 11/12  
80-952 Gdańsk 
www.pg.gda.pl  
jerma@pg.gda.pl  
8:00 - 14:00  
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 
1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560). 
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 
z p. zm.) 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),  
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 87 poz. 610). 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Remont sanitariatów na parterze, II, III, IV, V i VI piętrze w prawym pionie wysokiej części budynku 
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego na terenie „B” PG w 
Gdańsku-Wrzeszczu. 
Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa (zał. 1): 
I.  projekt branży budowlanej, 
II.  projekt instalacji sanitarnych, 
III. projekt instalacji elektrycznych. 
 
Część I obejmuje między innymi następujące prace: 
1. wykonanie prac murarskich i tynkarskich 
2. malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian i sufitów, 
3. prace kafelkarskie na ścianach i podłogach, 
4. prace izolacyjne z papy termozgrzewalnej i folii w płynie w pełnej technologii, 
5. wymianę okien, 
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6. montaż ścian sanitarnych kabin drewnopochodnych laminowanych obustronnie, 
7. wymianę drzwi i ościeżnic, 
8. wykonanie zabudów ścian płytami kartonowo-gipsowymi *2 wodoodpornymi, 
9. montaż naświetli, 
10. montaż sufitów podwieszonych, 
11. wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej do Id=0,6 dla poziomu kanalizacyjnego, 
12. prace tymczasowe i towarzyszące (np. sprzątanie i mycie po robotach budowlanych, 
zabezpieczenie budynku i pomieszczeń wraz z wyposażeniem przed skutkami negatywnymi 
prowadzenia prac). 
 
Część II obejmuje między innymi następujące prace: 
1. wymianę rur i muszli klozetowych kanalizacji sanitarnej, 
2. wymianę kratek odpływowych na nowe wraz z podejściami, 
3. wymianę grzejników na płytowe, 
4. wymianę kranów, umywalek i rur zasilania wodnego. 
5. wymianę na nowe rur poziomu kanalizacyjnego parteru do studni kanalizacyjnej. 
 
Część III obejmuje między innymi następujące prace: 
1. wymianę okablowania sanitariatów wraz z gniazdami i punktami świetlnymi w suficie 
podwieszonym, 
2. montaż nowej tablicy zasilającej. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  
45410  Tynkowanie 
45442  Nakładanie powierzchni kryjących 
45431  Kładzenie płytek  
45432  Kładzenie i wykładanie podłóg ścian  
45453  Roboty remontowe i renowacyjne 
45311  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45332  Kładzenie upustów hydraulicznych 
 
Szczegółowy zakres robót zawiera 
dokumentacja projektowa (zał. 1) 
przedmiar robót (zał. 2) 
 
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót (zał. 3) 
 
 
IV. Części zamówienia 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
 
V. Zamówienia uzupełniające 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 
 
 
VI. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
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VII. Umowa ramowa 
 
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
 
 
VIII. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia:  2007-12-31 
 
 
IX. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. Warunki konieczne 
 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne 
 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
 
- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 
- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu 
tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji 
- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania 
- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień 
publicznych 
 

Zamawiający odrzuca ofertę, która: 
- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji 
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 PZP 
lub błędy w obliczeniu ceny 
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny 
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 
 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 
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złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie 
spełnia. 
 
 
X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 
 
1. Dokumenty wymagane: 
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (zał. 4) 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert 
- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów 
prawa lub innych dokumentów rejestrowych 
- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
 
Dokumenty dodatkowe: kosztorys ofertowy wykonawcy  
 
2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z 
prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku dla ustanowionego 
pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
 
Oferta winna zawierać: 
 
a) dokument umowy konsorcjum/spółki, który musi zawierać m.in. postanowienia określające: 
1) wspólny cel gospodarczy, 
2) zakres uczestnictwa w realizacji zamówienia każdego z podmiotów, 
3) zasady współdziałania przy realizacji zamówienia, 
4) prawa i obowiązki uczestników, 
5) zasady zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez którykolwiek z podmiotów tworzących 
konsorcjum do czasu wykonania przedmiotu zamówienia oraz zmian w umowie konsorcjum bez zgody  
zamawiającego, 
 
b) oświadczenia i dokumenty opisane w pkt IX 1. dla każdego partnera z osobna; pozostałe dokumenty 
składane są wspólnie  
 
 
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
 
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: 
80-952 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 
faksem: nr faksu 48/58 341 47 12 
lub na adres e-mail: jerma@pg.gda.pl 
 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 
 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 
 
XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:  
mgr inż. Tomasz Landsberg tel. 48/58 347 21 61 - w sprawach technicznych, 
mgr inż. Jerzy Masiak tel. 48/58 347 24 29 - w sprawach proceduralnych. 
 
 
XIII. Wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 
XIV. Termin związania ofertą 
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 
2007-12-27. 
 
 
XV. Opis przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. 

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 
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mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 
dane. 

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę.  

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.  

 
2. Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 
Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie 
konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została 
zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia 
Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera 
wiodącego. 
Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty. 
Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań 
 
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
 
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w: 
siedzibie zamawiającego: 
Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk 
budynek WOiO PG pok. nr 124 
 
3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres 
siedziby zamawiającego: 
Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk 
 
3.3 Oznakowane następująco: Oferta przetargowa na remont sanitariatów 
 
 
XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego; 
Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk 
budynek WOiO PG pok. nr 124 
do dnia 2007-11-28 do godz. 9:00  
 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do 
wniesienia protestu. 
 
2. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego 
Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
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ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk 
budynek WOiO PG pok. nr 119 
dnia 2007-11-28 o godz. 9:15 
 
3. Sesja otwarcia ofert 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 
 
 
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. 
Cena może być tylko jedna. 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
Inne:  
1. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne dla 
wykonania przedmiotu zamówienia - wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, warunków i 
obowiązków określonych w specyfikacji, jak i własnej wiedzy i doświadczenia. 
2. Cenę oferty należy obliczyć wykonując kosztorys ofertowy. W wartości ceny należy uwzględnić 
poprzez przyjęcie odpowiednich narzutów koszty wynikające z tytułu obowiązków, warunków realizacji i 
prowadzenia robót.  
Wartość kosztorysową należy powiększyć o wartość podatku VAT i tak wyliczoną cenę (w PLN) oferty, 
wykonawca obowiązany jest wpisać na formularzu oferty cyfrowo i słownie. 
3. Kosztorys ofertowy należy wykonać w oparciu o przedmiar robót. 
4. Wykonawca w przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian lub modyfikacji w 
przedmiocie zamówienia zwraca się z wnioskiem do zamawiającego w trybie określonym w art. 38 Prawa 
zamówień publicznych. 
5. Sposób wykonania kosztorysu ofertowego 
5.1. Pożądane jest, by kosztorys ofertowy załączony do oferty miał formę uproszczoną.  
5.2. Nie dopuszcza się w kosztorysie ofertowym pominięcia, braku wyceny i zmiany pozycji 
przedmiarowych oraz zmian ilości lub jednostek przedmiarowych zawartych w przedmiarze robót. 
5.3. Kosztorys ofertowy musi zawierać, co najmniej, dla każdej pozycji: numer pozycji, podstawę 
normatywną wyliczenia nakładów rzeczowych, opis pozycji, ilość i rodzaj jednostki, cenę jednostkową 
pozycji oraz wartość dla wszystkich jednostek w pozycji.  
5.4. Cena jednostkowa pozycji nie może uwzględniać podatku VAT. 
5.5. Kolumnę z wartościami pozycji należy podsumować po każdej części oraz końcowo. Kwota 
końcowego podsumowania wszystkich wartości pozycji stanowi wartość kosztorysu ofertowego.  
6. Wybrane przez wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji i 
wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać, co najmniej, taką wartość techniczną, użytkową, 
estetyczną, jakiej wymagał zamawiający w specyfikacji oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. Określenie w ofercie nazwy, producenta lub innych parametrów 
charakteryzujących wybrany przez wykonawcę produkt jest wiążące przy spełnieniu ww. wymogów. 
7. Niektóre z pozycji przedmiaru uprawniają wykonawcę do zastosowania kalkulacji indywidualnej 
lub własnej. Wykonawca uprawniony jest wówczas do wyboru dowolnej podstawy normatywnej lub 
sporządzenia indywidualnej wyceny kosztorysowej.  
8. Wykonawca uprawniony jest do stosowania upustów tylko poprzez ich wkalkulowanie w ceny lub 
narzuty przyjęte i użyte przy kosztorysowym wyliczeniu ceny oferty. 
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9. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy 
wersję szczegółową kosztorysu ofertowego. Szczegółowy kosztorys będzie służył stronom do rozliczeń 
finansowych realizacji zamówienia. Szczegółowy kosztorys należy wykonać z kosztorysu ofertowego, 
przy pomocy programu komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen 
jednostkowych pozycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, 
materiałów i sprzętu. 
10. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
 
 
 
XVIII. Kryteria oceny oferty 
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 
2. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny 
należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia 
przepisami prawa. 
 
3. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, 
waga, sposób punktowania): 
 
Nazwa kryterium  Waga  
cena  100  
 
4. Wynik 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który 
uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
spośród ofert uznanych za ważne. 
 
XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub 
więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający 
zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o 
zamówienie publiczne. 
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4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w 
szczególności: 
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 
nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację, 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
 
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego. 
 
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
 
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
 
 
XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć 
będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest 
jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.  
 
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie 
przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 
10% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 
 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
formach: 
1) w pieniądzu, sposób przekazania:  
na konto zamawiającego numer konta 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569 
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 
tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 
3) w gwarancjach bankowych,  
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Dopuszcza się również: 
6) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, 
7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
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jednostkę samorządu terytorialnego, 
8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 
Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: 
poprzez złożenie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego w pok. 124 w 
dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 13:00 
 
 
XXI. Środki ochrony prawnej 
 
Środki ochrony prawnej przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.  
 
Protest 
1) Umotywowany protest może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawcy powziął lub 

mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. 
2) Protest powinien wskazywać: 

a) żądanie, 
b) zwięzłe przytoczenie zarzutów, 
c) okoliczności faktyczne i prawne, 
d) uzasadnienie. 

3) Odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia. 
4) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
5) Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 5 dni od jego złożenia. 
6) Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego oddalenie. 

 
Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień 
publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej. 

 
 
XXI. Ogłoszenia wyników przetargu 
 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych. 
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie 
publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej. 
 
 
XXII. Postanowienia końcowe 
 
Zasady udostępniania dokumentów: 
 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie 
zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
 

1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
2. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
3. zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty, 
4. zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł, 
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5. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin 
jego urzędowania. 

 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Kodeks cywilny. 
 
 
XXIII. Załączniki 
Załączniki do specyfikacji: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Przedmiar robót 
3. Specyfikacja  
4. Formularz ofertowy 
5. Wzór umowy 

 
 
Gdańsk, 2007-11-05 
 
______________________________________ 
Podpis osoby uprawnionej  


