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Nr zamówienia: ZP/35/WETI/2008 
Nr zamówienia w ewidencji centralnej: CRZP/192/009/R/08 

 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

do przetargu nieograniczonego na 

Wykonanie remontu w pomieszczeniach Katedr w  budynku Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 
 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15.10.2008r. 

Okres gwarancji: 3 lata. 

Warunki płatności: faktury częściowe i faktura końcowa, która nie może być mniejsza niż 
20% przedmiotu zamówienia  – w  terminie 14 dni. 

Zamawiającym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Pra-
wo zamówień publicznych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. Ust. Nr 223 poz 1655 z 
2007r. ), zwanej dalej „ustawą” jest: 

Politechnika Gdańska 
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

80-952 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 
(0-58) 347-22-77, fax (0-58) 341-62-32 
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I.  Sposób przygotowania oferty oraz warunki wymagane od wykonaw-
ców 
 
 
I.A.  Sposób przygotowania oferty 

 
1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. 

3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy prawo zamówień pu-
blicznych zwanej dalej „ustawą” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zwanej dalej „specyfikacją”. 

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

5. Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w punkcie II specyfikacji; pożądane 
ułożenie dokumentów zgodnie z podaną kolejnością. Dokumenty wymagane w ofertach 
składanych przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) okre-
ślono w pkt. XII niniejszej specyfikacji. 

6. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub w formie kserokopii po-
twierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezento-
wania Wykonawcy.  

7. Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. II, muszą być podpisane przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

8. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie 
karty oferty wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę były spięte, 
ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi a strony zawierające treść – parafowane 
przez osoby podpisujące ofertę. 

Uwaga : 
Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym 
przypadku, gdy w specyfikacji jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowa-
nia Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem: 
 

 „Oferta przetargowa na wykonanie remontu w pomieszczeniach katedr 
w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politech-

niki Gdańskiej”. 
 
oraz opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, tak by można ją było odesłać bez otwie-
rania i naruszania treści oferty w przypadku złożenia oferty po upływie terminu składa-
nia ofert.. 

10. Załączone do oferty materiały i dokumenty nie wymagane przez zamawiającego nie 
będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert (prosimy o ich nie załączanie).  

11. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zwrócić się z pisemnym 
wnioskiem do Zamawiającego o zwrot złożonej oferty. 

13. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać do niej zmian po upływie terminu 
składania ofert. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i 
udziałem w postępowaniu. 
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15. Wykonawca obowiązany jest do przekazania w ofercie prawdziwych danych i informa-
cji. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, jeśli stwierdzi, że złożone przez 
niego informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdzi-
we. 

 
I.B.  Warunki wymagane od wykonawców i kryteria oceny spełniania 

tych warunków 

 
1. Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej. 

Ocena spełnienia – na podstawie dokumentów nr 3 z pkt. II. 
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 

ustawy. 
Ocena spełnienia – na podstawie dokumentów nr 2 z pkt. II oraz oceny  

spełnienia pozostałych warunków. 

3. Posiadanie przez osoby wskazane do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika 
robót elektrycznych uprawnień budowlanych w specjalnościach, odpowiednio: konstruk-
cyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  
Ocena spełnienia – na podstawie dokumentów nr 4 z pkt. II.  

4. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zrealizował( tzn. rozpoczął i zakończył) w okre-
sie pięciu lat przed dniem wszczęcia  postępowania, a jeżeli okres wykonywania   

     działalności jest krótszy to w tym okresie, roboty budowlane o porównywalnym zakresie   
     na łączną kwotę 1 000 000 brutto. 

Ocena spełnienia – na podstawie dokumentu nr 5 z pkt. II. 

 
 

II.  Dokumenty wymagane w ofercie 
 

L.p. Dokument 

1. Formularz oferty – wypełniony zał. I/1. 

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wy-
pełniony zał. I/2.  

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez organ wystawiają-
cy w zakresie jego aktualności, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
Uwaga 
W przypadku, gdy upoważnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentowania 
wykonawcy, nie wynika z powyższych dokumentów, do oferty należy załączyć rów-
nież dokument potwierdzający to upoważnienie. 

4. Decyzja stwierdzająca posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych przez 
osoby przewidziane do prowadzenia robót w zakresie objętym zamówieniem, wraz 
z zaświadczeniem potwierdzającym ich przynależność do Izby Inżynierów Budow-
nictwa 

5. Wykaz zrealizowanych (tzn. rozpoczętych i zakończonych) przez wykonawcę w 
okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres wyko-
nywania działalności jest krótszy to w tym okresie) zamówień na roboty budowlane 
porównywalne z niniejszym przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkiem zawar-
tym w punkcie I.B.4 specyfikacji. 
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W wykazie, dla każdej realizacji, należy podać: 
1) miejsce realizacji, 
2) wartość wykonanych robót, 
3) zakres wykonanych robót  
4) datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji, 
5) nazwę, adres i aktualny nr telefonu inwestora (pożądane podanie również na-

zwiska osoby posiadającej informacje na temat zamówienia). 

6. Dowód wniesienia wadium. 
 
 
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zobowiązani są złożyć dokumenty z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w 
par. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.05.2006r. w sprawie rodzajów doku-
mentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 87, poz. 
605 i 606). 
 

III. Określenie przedmiotu zamówienia 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w pomieszczeniach Katedr  w budynku 
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku-
Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12. 

Prace budowlane prowadzone będą w oparciu o : 

- projekt budowlany –branża roboty budowlane 
- projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
- przedmiary robót 
 
Przedmiot zamówienia został określony przy pomocy dokumentacji projektowej, przedmia-
rów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W ramach specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przekazuje się komplet dokumentacji.  

Celem prowadzonych prac jest remont w pomieszczeniach katedr w budynku Wydziału 
ETI. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w 
art.67 ust1 pkt. 6 i 7. 

2. Zakres rzeczowy robót. 

a) dla robót budowlanych 

I. Pok. 33  - 4 moduły 
- gładzenie ścian i sufitu 
- malowanie – całość 
- demontaż kafelek    1,42 m2 
- montaż nowych kafelek 6,00m2 

- obniżenie rur doprowadzających wodę   
- wykonanie odpływu ścieków 
- usunięcie starej podłogi / płytki PCV/ 
- położenie podłogi – np. Polyflor 2000 PUR gr 2mm 
- malowanie i szpachlowanie parapetów – szt. 4 
- malowanie grzejników – szt. 4 
- wymiana kratek wentylacyjnych – szt. 2 
- zamurowanie istniejącego otworu w scinie o gr 25 cm 
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II. Pok. 42 - 9 modułów 
 
- gładzenie ścian i sufitu 
- malowanie – całość 
- demontaż kafelek   2x  1,42 m2 
- schowanie rur w ścianę przy kafelkach 
- zaślepienie i schowanie w ścianę  rur odprowadzających wodę – 2 szt. 
- usunięcie starej podłogi / płytki PCV/ 
- położenie podłogi – Polyflor 2000 PUR gr 2mm 
- gładzenie i malowanie parapetów – szt. 9 
- malowanie grzejników – szt. 9 
- demontaż elementów starej windy na książki / zamurować otwór/ 
- wymiana kratek wentylacyjnych – szt. 3 
 
III. Pok. 126a – 1 moduł  
- malowanie i cekolowanie ścian i sufitów 
- gładzenie i malowanie parapetów – szt. 1 
- malowanie grzejników – szt. 1 
- zawory termostatyczne – szt. 1 
- wymiana kratki wentylacyjnej – szt. 1 
- usunięcie starych kafelek przy umywalce 
- położenie nowych kafelek na całej długości ściany od blatu do szafek wiszących / wys. ok. 0,6 m/ 
- demontaż starych drzwi 
- montaż nowych drzwi np. PORTA 
- demontaż umywalki  
- usunięcie starej podłogi 
- ułożenie nowej podłogi np. POLYFLOR EXPONA WOOD PU gr 3mm 
 
IV. Pok. 126 – 3 moduły 
- demontaż drzwi i zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego 
- malowanie i cekolowanie ścian i sufitu 
- gładzenie, malowanie parapetów – szt. 3 
- malowanie grzejników – szt. 3 
- zawory termostatyczne do grzejników – szt. 3 
- demontaż ścianki działowej 
- montaż nowej ścianki działowej wraz z drzwiami 
- wymiana kratek wentylacyjnych – szt. 2 
- usunięcie starej podłogi /płytki PCV/ 
- nowa podłoga parkietopodobna  np. Polyflor EXPONA WOOD PU gr 3mm 
- nowe listwy przypodłogowe drewniane lub drewnopodobne dostosowane do wykładziny 
 
V. Pok. 128 – 2 moduły 
- demontaż zabudowy meblowej 
- montaż ścianki k-g 
- przesunięcie otworu drzwiowego / drzwi zewnętrzne/ 
- demontaż starych drzwi 
- malowanie i cekolowanie ścian i sufitu 
- gładzenie i malowanie parapetów – szt. 2 
- malowanie grzejników – szt. 2 
- zawory termostatyczne do grzejników – szt. 2 
- wymiana kratki wentylacyjnej – szt. 1 
- zerwanie starych płytek PCV 
- nowa podłoga parkietopodobna  np. Polyflor EXPONA WOOD PU gr 3mm 
- nowe listwy przypodłogowe drewniane lub drewnopodobne dostosowane do wykładziny 
 
VI. Pok. 148 – 3 moduły  
- usunięcie starej podłogi / linoleum/ 
- położenie nowej podłogi - polyflor 
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 VII. Pok. 405 -  2 moduły  
- wymiana kratki wentylacyjnej 
- malowanie sufitu  
- malowanie ścianki przy kratce wentylacyjnej – 7,5m2 
 
VIII. Pok. 403 – 2 moduły 
- wymiana kratki wentylacyjnej 
- malowanie ścianki przy kratce wentylacyjnej – 7,5 m2 

- malowanie sufitu 
 
IX. Pok. 401 – 4 moduły 
- wymiana kratki wentylacyjnej 
- malowanie ścianki przy kratce wentylacyjnej – 7,5 m2 

- malowanie sufitu 
X. Pok. 523 – 2 moduły 
- wymiana umywalki i baterii wraz z termą 5 l 
- cekolowanie ścian i sufitu 
- malowanie całość 
- malowanie parapetów 
- malowanie grzejników 
- wymiana zaworów grzejnikowych 
- wymiana kratki 
- wymiana posadzek na nowe  z wykładziny PCV 
XI. Pok. 526- 2 moduły 
- wymiana umywalki i baterii /nowa bateria z termą 5l./ 
- cekolowanie ścian i sufitu 
- malowanie – całość  
- malowanie parapetów – 2 szt. 
- malowanie grzejników – 2 szt. 
- montaż zaworów kulowych do grzejników - 2szt. 
- likwidacja zabudowy meblowej 
- postawienie ścianki k-g z drzwiami wewnętrznymi  
- montaż listwy łączącej na przejściu pomiędzy pokojami 516 i 518 
- malowanie drzwi zewnętrznych 
- wymiana kratki wentylacyjnej 
- usunięcie starej podłogi /płytki PCV/ i listew 
- położenie paneli / odpornych na ścieranie-wysoka jakość/ 
- położenie listew dookoła 
 
XII. Pok. 528 – 2 moduły 
- rozebranie zabudowy meblowej 
- nowa ścianka na konstrukcji metalowej obudowana płytami GKF wraz z izolacją akustyczną z 
wełny mineralnej 
- malowanie dwukrotne nowej ścianki 
 
XIII. Pok. 522 – 4 moduły 
- naprawa ściany na połączeniu budynku poprzez wykonanie obudowy z płyt gipsowo kartono-
wych  
-  nowa ścianka na konstrukcji metalowej obudowana płytami GKF wraz z izolacją akustyczną z 
wełny mineralnej 
- wykucie otworu w ścianie gr 40 cm – nowe wyjście na korytarz  
- drzwi na korytarz 1 kpl 
- malowanie całość ( cekolowanie, gruntowanie, malowanie) 
- malowanie drzwi zewnętrznych 
- malowanie grzejników – 4 szt. 
- malowanie parapetów – 4 szt. 
- zawory kulowe do grzejników – szt. 4 
- wymiana kratki wentylacyjnej 
- demontaż podłogi – płytki PCV i listew 
- położenie wykładziny polyflor z wywinięciem cokołów 
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XIV. Pok. 524- 3 moduły 
- cekolowanie i malowanie –całość 
- malowanie parapetów – szt. 3 
- malowanie grzejników szt. 3 
- montaż zaworów kulowych – szt. 3 
- demontaż 2 zabudów meblowych  
- montaż 2 ścianek k-g 
- malowanie drzwi zewnętrznych 
- zerwanie starej podłogi /płytki PCV/ i listew 
- położenie nowej podłogi –polyflor z wywinięciem cokołów 
- wymiana kratki wentylacyjnej 
- montaż drzwi w ściance GK 
 
XV. pok. 628 –   7 modułów 
- usunięcie starej podłogi /płytki PCV/ - 56,35m2 

- usunięcie starych listew 
- położenie nowej  podłogi /polyflor/ z wywinięciem cokołów  

 
XVI. Pok. 710 – 2 moduły 
- malowanie - całość 
- położenie wykładziny dywanowej 
- położenie listew przypodłogowych 
 
XVII. Pok. 712 – 2 moduły 
- malowanie – całość 
- położenie wykładziny dywanowej 
- położenie listew przypodłogowych 
 
XVIII. Pok. 720 – 2moduły 
- położenie paneli – cena ok. 50 zł/m2 

- usunięcie starych listew 
- listwy przypodłogowe dookoła 
 
XIX. Pok. 722 – 2 moduły 
- położenie paneli cena około 50 zł m2  
- usunięcie starych listew 
- położenie listew przypodłogowych 
 
XX. Pok. 723 – 3 moduły 
- demontaż zlewozmywaka laboratoryjnego, termy bojlera, umywalki i przeniesienie do pok. 800 
- usunięcie płytek ceramicznych przy umywalce– ok. 0,5 m2 

- demontaż dygestorium i przeniesienie do pok. 800 
- demontaż ciemni, lekkie wyrównanie (gdzie niezbędne) 
- usunięcie  linoleum i listew 
- wyrównanie posadzek i położenie wykładziny elektrostatycznej ( specjalistycznej np. polyflor 
FINESSE EC) – montaż wykładziny zapewniający jej dobre uziemienie  m.in. poprzez wklejenie 
metalowych prowadnic 
- montaż nowej umywalki + bateria na zimną wodę 
- malowanie – całość 
- malowanie grzejników – szt. 3 
- malowanie parapetów – szt. 3 
- wymiana kratki wentylacyjnej 
 
XXI. Pok. 800 – 2 moduły 
- przeniesienie i montaż dygestorium 
- przeniesienie i montaż kamionkowego zlewozmywaka z odprowadzeniem ścieków 
- przeniesienie i montaż bojlera elektrycznego nad zlewem kamionkowym 
- budowa ciemni 1,5x1,5m 
- wykonanie nawiewu z zewnątrz – najlepiej z korytarza 
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- wykonanie nowego otworu kominowego i przewodu kominowego oraz podłączenie przewodu do 
dygestorium 
- demontaż wentylatora z dotychczasowego przewodu kominowego i montaż w nowym przewo-
dzie 
- wykonanie odprowadzenia ścieków x 2 / 1 do wody, 1 do zbiornika na ścieki chemiczne/ 
- rozprowadzenie wody – ok. 6m – z wykonaniem 2 nowych wyprowadzeń do kranu 
- malowanie pokoju 
- malowanie kaloryferów 
- malowanie parapetów 
- wymiana kratek wentylacyjnych – szt. 2 
- drzwi do ciemni szczelne nieprzepuszczające światła  
 
XXII.Pok. 314  - 1 moduł   
- malowanie całość ( zmycie starej farby, zagruntowanie dwukrotne malowanie) 
- podłoga gres + cokół na całości pomieszczenia / 1 moduł od drzwi wejściowych do okna/ 
- montaż drzwi z ościeżnicą oraz dużą szybą 90 – białe  
- demontaż drzwi w istniejącej ściance /laboratorium chemiczne/ 
- montaż nowych drzwi z ościeżnicą i dużą szybą  w istniejącej ściance – 90  
- wyprowadzenie przyłącza z zaślepionym gwintem do jednego kaloryfera / bez kaloryfera/ 
 
XXIII. Pok. 753  – 2 moduły 
- demontaż drzwi wewnętrznych 
- częściowe zamurowanie otworu drzwiowego z boku oraz świetlika 
- montaż nowych drzwi – 100 
- obróbka drzwi 
- skucie kafelek – ok. 2 m2 

- wygładzenie  ściany i malowanie ok. 8m2 
- wygładzenie  i wymalowanie słupka przy oknie – ok. 2m2 
- usunięcie płytek PCV i starych listew 
- wyrównanie podłogi 
- położenie paneli o wytrzymałości  AC4 min. I grubości panela min. 7 mm 
- założenie zaworów termostatycznych – szt. 2 
- malowanie grzejników – szt. 2 
- wymiana kratki wentylacyjnej. 

 
b) dla robót  elektrycznych 

Roboty elektryczne dotyczą prowadzenia robót elektrycznych oraz teletechnicznych i obej-
mują: 

1. budowę rozdzielni elektrycznych 
2. instalacje wewnętrzne oświetlenia, gniazd wtykowych 
3. instalacje sieci strukturalnych 
4. roboty demontażowe istniejących instalacji 

 
Parter –Pom. 26-28-30  
- Demontaż opraw       szt.   36 
- Demontaż gniazd 230V szt. 6 
- Demontaż wentylatorów szt. 2 
- Demontaż wyłączników szt. 6 
- Demontaż korytek i przewodów m. 6 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 18 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  18 

       -    Wykonanie wypustu na gniazdo  230V szt. 3 
       -    Wykonanie zasilania gniazd 230Vz istn.rozdz..RP-P (z pom. 24) m.     12 
       -     Montaż zestawu gniazd komputerowych ZG1 szt. 3 
       -    Wykonanie zasilania ZG1 z istn. RKP (z pom.24) m. 30 
       -    Wykonanie połączenia przewodem UTP kat.6 do ZG1 
              z istn.szafy komput. (z  pom.134)   m.    30 
       -     Dobudowanie :  wyłącznika S301 B16 w istn.RP-P w pom 24 szt     1 
       -     i wyłącznika P312 B16/30mA -A w istn.RKP w pom 24 szt     1 
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       Parter -Pom. 69  

- Demontaż opraw szt.   16  
- Demontaż gniazd 230V szt. 4 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego  szt. 8 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  8 
- Wykonanie wypustu na gniazdo 230V szt. 3 

      -     Wykonanie zasilania gniazd 230Vz istn.rozdz..RP-P (z pom 24) m.     16 
      -     Dobudowanie :  wyłącznika S301 B16 w istn.RP-P w pom 24 szt.    1 

 -   Wykonanie wypustu na gniazdo telefoniczne szt. 1 
 

  I Piętro -Pom. 126 
- Demontaż opraw szt. 16 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 12 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  12 
- Wykonanie wypustu na gniazdo 230V szt. 8 

      -    Wykonanie zasilania gniazd 230Vz rozdz..R1 (z pom.134) m.     21 
- Wykonanie rozdz. R1  w pom.134  z zasilaniem            kpl   1 

      -     Montaż zestawu 2-ch gniazd komputerowych ZG2 szt. 4 
- Wykonanie wypustu na gniazda telefoniczne szt. 4 

      -    Wykonanie zasilania do ZG2 z rozdz.  R1 (z pom.134) m. 30 
      -     Montaż panelu 24 portowego w istn. szafie komput. 

i zakończenie przewodów UTP kat.6 w pom.118 i w pom.134 kpl.   2 
      -    Wykonanie połączenia przewodem UTP kat.6  

    z istn.szafy komput. w pom.134  do szafy w pom 118  m.    80 
        
 I Piętro -Pom. 128 

- Demontaż opraw szt. 4 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 4 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  4 
- Wykonanie wypustu na gniazdo 230V szt. 8 
- Wykonanie zasilania gniazd 230Vz rozdz..R1(z pom.134) m.     20 

      -     Montaż zestawu 2-ch gniazd komputerowych ZG2 szt. 4 
      -    Wykonanie zasilania do ZG2 z rozdz.  R1(z  pom.134) m. 20 

- Wykonanie wypustu na gniazda telefoniczne szt. 4 
      -    Wykonanie połączenia przewodem UTP kat.6 do ZG2 
             z istn.szafy komput. (z pom.134)   m.    80 

 
  IV Piętro -Pom. 401 

- Demontaż opraw szt. 12 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 9 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  9 

    
IV Piętro -Pom. 403 

- Demontaż opraw       szt.  10 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 4 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  4 
- Wykonanie wypustu na gniazdo 230V szt. 1 

      -     Wykonanie zasilania gniazd 230Vz rozdz..R4(  pom.414) m.    25 
 

IV Piętro -Pom. 405 
- Demontaż opraw       szt.   10 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 4 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  4 
-    Wykonanie wypustu na gniazdo 230V szt. 3 

      -    Wykonanie rozdz. R4  w pom.414  z zasilaniem            kpl   1 
      -    Wykonanie zasilania gniazd 230V z rozdzielnicy R4 (z pom.414) m.  20 
 

V Piętro -Pom. 421 
      -    Wykonanie wypustu na gniazdo 230V szt. 2 
      -     Wykonanie zasilania gniazd 230Vz rozdz..R4 (z pom.414) m.     25 
       
 V Piętro -Pom. 516 
  -    Demontaż opraw       szt.    3 
      -    Demontaż tablicy rozdzielczej  szt. 1 

- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 4 
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- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  4 

      -    Wykonanie wypustu na gniazdo 230V szt. 6 
      -    Wykonanie rozdz. R5  w pom.510  z zasilaniem            kpl   1 
      -    Wykonanie zasilania gniazd 230Vz rozdz..R5 (z pom.510) m.     18 
 
     V Piętro -Pom. 521 

- Demontaż opraw       szt.   15 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 6 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  6 

      -    Wykonanie wypustu na gniazdo 230V szt. 7 
      -    Wykonanie zasilania gniazd 230Vz rozdz..R5 (z pom.510) m.     25 
 
     V Piętro -Pom. 523 

- Demontaż opraw       szt.   10 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 4 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  4 

      -    Wykonanie wypustu na gniazdo 230V szt. 4 
      -    Wykonanie zasilania gniazd 230Vz rozdz..R5 (z pom.510) m.     32 

     
           V Piętro -Pom. 524 

- Demontaż opraw       szt.   12 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 6 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  6 

      -    Wykonanie wypustu na gniazdo 230V szt. 8 
      -     Wykonanie zasilania gniazd 230Vz rozdz..R5 (z pom.510) m.     35 
      -     Wykonanie połączenia przewodem UTP kat.6 do ZG2 
              z istn.szafy (z pom.134)  m.     50 

-     Ułożyć przewód w nowo postawionej ścianie działowej m. 8 
      -     Zainstalować gniazda energetyczne komputerowe ZG2 szt. 2 
      -    Wykonanie zasilania do ZG2 z rozdz.  R5 (z pom.510) m.    30 
      -    Wkuć przewód w tynk (zasilanie gniazd komputerowych) m. 6 

 
   V Piętro -Pom. 531 

- Demontaż 3opraw  i 2 kinkietów       szt.    5 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 4 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  4 

      -    Wykonanie wypustu na gniazdo 230V szt. 4 
      -    Wykonanie zasilania gniazd 230Vz rozdz..R5 (z pom.510) m      55 
      -    Wymienić gniazda energetyczne komputerowe na typu DATA szt. 4 
      -    Wykonanie połączenia przewodem UTP kat.6 do gniazd typu DATA 
             z istn.szafy komput. (z pom.134)  m.   75 
 

 VII Piętro -Pom. 710 
- Demontaż opraw       szt.    2 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 4 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  4 

 
     VII Piętro -Pom. 712 

- Demontaż opraw       szt.   2 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 4 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  4 

 
       VIII Piętro -Pom. 800 

- Demontaż opraw       szt.    3 
- Wykonanie wypustu oświetleniowego szt. 6 
- Montaż opraw świetlówkowych 4x18 z rastrem szt.  6 

      -    Wykonanie wypustu na gniazdo 230V szt. 6   
      -    Wykonanie zasilania do wentylatorów szt.  2 
      -    Wykonanie zasilania do digestorium (z wyłącznikiem) szt. 1 
      -    Wykonanie zasilania do suszarek szt. 2 
      -    Montaż rozdzielnicy laboratorium RL kpl.  1 

- Wykonanie zasilania 3-faz. do rozdz.RL 
      z  tablicy T7(z pom.714) m      30 
-  Rozdzielenie instalacji do opraw  

oświetleniowych na zapleczu laboratorium kpl.  1 
      -    Wykonanie tablicy  T7  w pom.714  z zasilaniem            kpl   1 
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Uwaga: 
W oprawach oświetleniowych zainstalować świetlówki trójpasmowe o barwie 830 
 
Wyposażenie rozdzielnic: 
 

R1 w pom.134-Ip 
        Łącznik FR531-100A-3 bieg.       szt.1   
        Wyłącznik S301 B16      szt.3             
        Wyłącznik P312 B16/30mA-A      szt.4  
 

R4 w pom.414                                                                                                                                                                                                                      
Łącznik FR531-100A 3bieg.                           szt.1  
Wyłącznik S301 B16        szt.3 

 
R5 w pom.510-IVp                                                                                                                                                                                                                       

            Łącznik FR531-100A-3 bieg.    szt.1  
Wyłącznik S301 B16        szt.6 
Wyłącznik P312 B16/30mA-A     szt.3  

   
Tablica T7 w pom. 714-VIIp 
Łącznik FR531 100A-3 bieg.     szt.1 
Rozłącznik bezpiecznikowyR301-3bieg.z wkładką 35A szt.2 
  
RL w pom.800 (Laboratorium)-VIIIp 
Łącznik FR531-100A-4 bieg.    szt.2 
Kontrolka  zasilania 3faz      szt.1        
Wyłącznik S301 B16        szt.6 
Rozłącznik bezpiecznikowy R301-3bieg.z wkładką 20A  szt.1    
Wyłącznik P312 B16/30mA-AC     szt.3  

 
Uwaga! 

Określenie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia niektórych urządzeń przez 
wskazanie ich znaków towarowych lub producentów, nie jest równoznaczne z obowiązkiem ich 
przyjęcia w ofercie. Wykonawca może zamiast nich zastosować odpowiednie równoważne 
urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych.  
W przypadku zastosowania urządzeń lub materiałów równoważnych Wykonawca zobowiąza-
ny jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych wyrobów. 
 
 
 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
 

1. Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić informacje i warunki z niniejszej specyfi-
kacji. Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji w budynku i terenie przewidzianym dla 
realizacji zamówienia.  

2. Cenę oferty należy obliczyć wykonując kosztorys szczegółowy ofertowy w dalszej czę-
ści specyfikacji nazwany kosztorysem ofertowym. Wartość wynikającą z kosztorysu 
ofertowego należy powiększyć o wartość podatku VAT i tak wyliczoną cenę oferty wy-
konawca zobowiązany jest wpisać na formularzu oferty. Kosztorys ofertowy należy za-
łączyć do oferty. 

3. Kosztorys ofertowy należy wykonać w oparciu o przedmiary robót, musi on obejmować 
wszystkie roboty ujęte w przedmiarze robót. 

4. Kosztorys ofertowy Wykonawcy powinien zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru   
zamawiającego, zamawiający nie dopuszcza zmiany pozycji przedmiarowych ani jed-
nostek przedmiarowych. Za zaniżenie przez wykonawcę uwidocznionych w ofercie cen 
materiałów, wyrobów lub jakichkolwiek innych elementów kosztowych ponosi pełną odpo-
wiedzialność Wykonawca - zamawiający oświadcza , że nie pokryje dodatkowych rosz-
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czeń finansowych z tego tytułu w trakcie realizacji. 

5. Wykonawca obowiązany jest określić cenę oferty wyliczając koszty realizacji w oparciu 
o: 
 

 1/ przeanalizowane przedmiary robót dostarczone przez zamawiającego uwzględniając: 
 - uprawnienia i ograniczenia oraz informacje zawarte w treści specyfikacji, co do 
sposobu sporządzania kosztorysu szczegółowego ofertowego; 

  - dane techniczne, parametry i wymagania dla materiałów, wyrobów i technologii; 
 2/ uwidocznione w specyfikacji dodatkowe czynności oraz warunki realizacji i 
 prowadzenia robót poparte własnym rozpoznaniem. 
 
6.   Sposób wykonania kosztorysów ofertowych. 
 
a. Kosztorys ofertowy musi być wykonany w sposób szczegółowy, z podaniem wartości 
łącznej każdej z pozycji jak i cen jednostkowych pozycji (bez VAT). Konieczne jest, by w 
kosztorysie uwidocznione były poszczególne składniki: wartość roboczogodziny, ceny 
materiałów, ceny sprzętu, koszty ogólne, zysk, koszty zakupu. 
W kosztorysie ofertowym należy nazwać jednoznacznie proponowane materiały, wyroby 
lub technologie - np. podać producenta. 
 

b. Wykonawca ma prawo decyzji o przyjęciu innego materiału lub wyrobu od wymienionych 
lub sugerowanych przez zamawiającego w siwz pod warunkiem, że będą one posiadały 
co najmniej taką samą wartość techniczną, użytkową, estetyczną i zostaną w kosztorysie 
jednoznacznie nazwane i określone. 
W przypadku kalkulacji indywidualnych należy wyszczególnić normy robocizny, materiału 
i sprzętu. 

 
c. Niektóre z pozycji przedmiaru uprawniają oferenta do zastosowania kalkulacji własnej. 
Wykonawca uprawniony jest wówczas do wyboru odpowiedniego katalogu, odpowiedniej 
jego pozycji lub sporządzenia indywidualnej wyceny kosztorysowej. Zamawiający nie 
dopuszcza zmiany katalogowych pozycji przedmiaru. 

 
d. Materiały, wyroby i urządzenia kalkulowane w kosztorysie ofertowym i planowane do za-
stosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać właściwe zgod-
ne z przepisami dokumenty potwierdzające wymagane własności oraz potwierdzające, 
że dopuszczone są do stosowania w budownictwie /np. certyfikat zgodności lub deklara-
cję zgodności z aprobatami technicznymi lub polskimi normami/. 

 
e. Koszty dowozu materiałów należy uwzględnić przy przyjmowaniu wysokości wskaźnika    
    kosztów zakupu. Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu rozliczenia. 
 
f. Wykonawca wykonując kosztorys ofertowy obowiązany jest poprzez zastosowanie w od-
powiedniej wysokości narzutu kosztów ogólnych i wysokość roboczogodziny przewidzieć 
i wliczyć w cenę oferty szczególne warunki realizacji i wszystkie koszty obciążające wy-
konawcę, o których uprzedził go zamawiający w punkcie III specyfikacji. 

 
g. Wykonawca nie jest uprawniony bez zgody zamawiającego do zmiany ilości jednostek     
    przedmiarowych oraz pominięcia pozycji przedmiarowych. 
 
h. 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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V. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15.10.2008 r. 
 
 

VI. Wzór umowy 
 
Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi zał. I/3 do specyfi-
kacji. 
 
 

VII. Wadium 
 
 
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składa-

nia ofert, wadium w wysokości 7 000 zł 
2. Wadium może być wniesione: 

- w pieniądzu – przelewem na rachunek zamawiającego nr 41 1090 1098 0000 0000 
0901 5569, w Banku Zachodnim WBK S.A. I O/Gdańsk, 

- w innych formach: 
a) poręczeń bankowych, 
b) gwarancji bankowych, 
c) gwarancji ubezpieczeniowych, 
d) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami)  

poprzez złożenie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki 
Gdańskiej – I piętro skrzydła „B” Gmachu Głównego, przy ul. G. Narutowicza 11/12, 
w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. Od 900 do 1300. 

3. Poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na każde wezwanie Za-
mawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46, ust. 5 ustawy, a także obejmo-
wać cały okres związania ofertą określony w specyfikacji. 

4. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 
do 4 ustawy. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, straci wadium na rzecz zamawiającego 
w przypadku, gdy: 
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 

w specyfikacji, 
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
 

VIII. Miejsce i terminy składania ofert oraz ich otwarcia  
 
Składanie ofert 
 
Oferty należy składać w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki I pię-
tro, sekretariat Biura Wydziału, pokój 127, do dnia  14.08.2008r., do godz. 1200. 
 
Otwarcie ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki I pię-
tro, w sali Rady Wydziału, pokój 122, w dniu 14.08.2008, o godz. 1230. 
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IX. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 
osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami, w sprawach  

- proceduralnych jest – Kamila Czaplicka  tel. (058) 348 61 53 
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.  

 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz ww. informacji oraz do-
kumentów faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.  

 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono specyfikację. 
Jednocześnie Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści 
SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazał specyfikację. 
 

7. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 
 
 

X. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca składający ofertę będzie nią związany przez 30 dni od upływu terminu składa-
nia ofert. 
 
 
 

XI.  Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert 
 
Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniej-
szej oferty jest kryterium ceny – cena oferty – 100% 
Oferty uznane za ważne zostaną ocenione na podstawie powyższego kryterium i porówna-
ne wg wzoru: 
    Pc = {najniższa oferowana cena[w zł]} / {cena oferty badanej [w zł]} x 100 
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 
Pc. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 

XII. Oferta wspólna wykonawców. 
 
1. Zgodnie z art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych dopuszczone jest złożenie 

oferty wspólnej wykonawców. 
2. Aby podmioty występujące wspólnie spełniały warunki wymagane od wykonawców: 

1) każdy z tych podmiotów musi spełniać warunki, o których mowa w pkt IB.1 i 2; ocena 
spełnienia – na podstawie dokumentów nr 2 i 3 z pkt II; 

2) łącznie te podmioty muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt IB.3 i 4; ocena 
spełnienia –na podstawie dokumentów nr 4 i 5 z pkt II. 

3. Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie powinna zawierać: 
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1) dokument potwierdzający ustanowienie przez nich pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia – podpisany przez osoby uprawnione do 
reprezentowania tych podmiotów; 

2) dokumenty wymienione w pkt II: 
a) nr 1, 4, 6 – wspólne dla wszystkich podmiotów, 
b) nr 2 – od każdego podmiotu oddzielnie lub wspólny dla wszystkich, 
c) nr 3 – od każdego podmiotu oddzielnie, 
d) nr 5 – od poszczególnych (niekoniecznie wszystkich) podmiotów. 

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, powinny być podpisane: 
1) wspólne dla wszystkich podmiotów – przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 3 

ppkt 1, 
2) dotyczące poszczególnych podmiotów – odpowiednio przez osoby uprawnione do 

reprezentowania tych podmiotów, którego dotyczą. 
5. Podpisanie dokumentu przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich podmio-

tów występujących wspólnie jest równoważne podpisaniu tego dokumentu przez pełno-
mocnika, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1. 

6. W przypadku składania kserokopii dokumentu, jej zgodność z oryginałem powinna po-
twierdzić osoba zobowiązana, zgodnie z pkt 4, do podpisania tego dokumentu. 

 
 

XIII. Przyszłe zobowiązania wykonawcy 
 
1. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do: 

1) wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania  
umowy w wysokości 5 % ceny oferty, 

2) dostarczenia zamawiającemu dowodu wniesienia zabezpieczenia.  
 
2. Zabezpieczenie może być wniesione: 

1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 41-10901098 
0000 0000 0901 5569 w Banku Zachodnim WBK S.A. I O/Gdańsk, 

2) w innych formach: poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych lub 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 (Dz. Ust. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami) – 
w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 900 
do 1300. 

3. Dyspozycję zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu zamawiający wyda w następu-
jących terminach: 
1) 70 % kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,  
2) pozostałej części – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 

 
XIV. Środki ochrony prawnej 

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcom przysługują 
środki ochrony prawnej, zgodnie z przepisami działu VI ustawy.  
 
 

XV. Załączniki  
Integralną częścią specyfikacji są załączniki: 

 
I.        Druki: 

1) formularz oferty                                     zał. 1 
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2) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu      zał. 2 
3) wzór umowy                         zał. 3 

 
II.        Przedmiary robót 

•  Roboty budowlane, 
•  Branża  elektryczna 
 

 
III. Projekty  budowlanych i budowlano-wykonawcze 

•  Roboty budowlane  
•  Branża  elektryczne 
 

 
IV. Szczegółowe specyfikacje techniczne 

•  Roboty  budowlane 
- roboty malarskie 

           - roboty w zakresie stolarki budowlanej 
           - kładzenie i wykładanie podłóg 
           - hydraulika i roboty sanitarne 

• Instalacje  elektryczne 
 
 

V. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
•  Roboty  budowlane 
 

 
 
                                               
 
 
 
ZATW IERDZ I Ł ,      dnia,23.07.2008r.        _______________________ 
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(nazwa i adres wykonawcy)          Zał. I/1 

             
 

OFERTA 

 
Zamawiający: 

                                                  Politechnika Gdańska 
                                               Wydział Elektroniki,  

                                                              Telekomunikacji i Informatyki 
 
Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie pu-
bliczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu w 
pomieszczeniach Katedr w  budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Infor-
matyki Politechniki Gdańskiej. 

 
 
My niżej podpisani: 
...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
działający w imieniu i na rzecz 
...................................................................................................………………………………... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 
 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, 
za cenę brutto: .............................................. PLN słownie................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................
w tym kwota podatku VAT wynosi ............................ PLN, zgodnie z formularzem cenowym 
(kosztorysem) stanowiącym integralną część oferty. 

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie ...........................................  

2. Oświadczamy, że udzielamy ................ miesięcy gwarancji na ...........................  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrze-
żeń  i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami po-
stępowania. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 
do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli 
przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6.  Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować 
wymienione części zamówienia: 
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a) ............................................................................................................................, 
b) ............................................................................................................................, 
c) ............................................................................................................................. 

7. Proponujemy/ akceptujemy warunki płatności........................................................... 

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
............. % ceny oferty /maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 
wynikającego z umowy w następującej formie / formach:  

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

9. Oświadczamy,  że wadium o wartości ........................................ PLN wnieśliśmy             
w dniu.................................... w formie ........................................................................... 

10. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postę-
powania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:............................. . 

11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

3) ............................................................................................. 

4) ............................................................................................. 

5) ............................................................................................. 

6) ............................................................................................. 

7) ............................................................................................. 
 
 
 
 
.................., dn. ...................................... 
 

..................................................... 
(podpis i pieczątka wykonawcy) 
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zał.I/2 
___________________, dnia ____________ 

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

OŚWIADCZENIE 
 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

(art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych) 
 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu w pomieszczeniach Katedr w  
budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

 
oświadczamy, że: 

1) posiadamy   uprawnienia    niezbędne   do   wykonania   działalności  lub  czynności 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem tech-
nicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3)  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-
wienia; 

4)  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 
 

 
   .................................................................................................................    
       (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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                                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 
............................................................................................................................................................... 
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez : 
 
1. ................................................................................................................... 
 
a 
   .................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................... 
wpisanym do :................................................................................................................. 
                                               / rodzaj wpisu , numer , data , przez kogo/ 
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez : 
 
1. …................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................... 
 
I.  Przedmiot umowy. 
 
1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji : 
      Wykonanie remontu w pomieszczeniach Katedr w  budynku Wydziału Elektroniki,  
      Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 
2. Szczegółowy zakres prac objętych umową określają informacje zawarte w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, warun-

kami przetargu, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami  z Zamawiającym. 
 
II.  Ustala się następujące terminy : 

� rozpoczęcia przedmiotu umowy                 ......................................... 
� zakończenia przedmiotu umowy                ………………………….          

 
III. Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną w przetargu ofertą Wykonawcy ustala się wy-

nagrodzenie: 
w wysokości netto :                 .................................................................................... 

 
brutto /z podatkiem VAT  %/ :.................................................................................... 

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

 
2. Wynagrodzenie j.w. stanowi wynagrodzenie umowne całkowite dla zakresu rzeczowego robót obję-

tych przetargiem i nie podlegające waloryzacji z tytułu skutków inflacji. 
3. Wynagrodzenie umowne  uwzględnia zakres robót , warunki realizacji , utrudnienia i dodatkowe 

obowiązki opisane w umowie i warunkach zamówienia do przetargu. 
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4. Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

 
IV. Warunki realizacji. 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy przewidziany do celów realizacji umowy.  
      W ramach placu budowy przekazane będą  wszystkie części budynku w zakresie niezbędnym do realizacji  
       przedmiotu zamówienia, oraz teren  przyległy do budynku, dla organizacji zaplecza budowy. Wykonawca  
       zorganizuje roboty i plac budowy zgodnie z zasadami BHP i OP.  
2. W czasie remontu  budynek będzie czynny i użytkowany. 
3. Nie dopuszcza się składowania lub transportu gruzu, odpadów oraz materiałów budowlanych wewnątrz bu-

dynku. Wykonawca  zobowiązuje się do sukcesywnego wywożenia gruzu  na wysypisko. Należy zminimali-
zować możliwość pylenia podczas usuwania gruzu i odpadów. 

4. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji placu, zaplecza i terenu budowy, zasileń 
tymczasowych leżą po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje i doprowadzi te-
ren i zaplecze budowy do stanu pierwotnego. 

5. Wykonawca na swój koszt zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób niepowołanych. 
6. Wykonawca dostarcza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji umowy . 
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowa-

nia w budownictwie oraz wymagane certyfikaty wyrobów lub urządzeń przed ich zakupem.  
8. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe. Jeśli Zamawiający nie 

przystąpi do odbioru robót zanikowych w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia, 
Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robót jako odebranych. 

9. Niedopuszczone jest pozostawianie niezabudowanych, niezabezpieczonych otworów na czas 
dłuższy niż potrzebny dla czynności technologicznych. W przypadku niestosowania się do tego 
wymogu Wykonawca odpowiada finansowo za skutki strat takie jak: kradzieże, negatywny 
wpływ opadów atmosferycznych itp. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania skutecznych zabezpieczeń części budynku i jego wy-
posażenia narażonych na zniszczenie lub zabrudzenie wskutek prowadzonych robót budowlanych 
oraz na swój koszt usunie negatywne skutki prowadzonych prac. 

 
V. Rozliczanie robót 
1. Wykonawca za wykonane roboty będzie wystawiał faktury częściowe i końcową. 
2. Faktury częściowe  mogą być wystawione w oparciu o podpisane przez właściwego inspektora nadzo-

ru protokoły częściowych odbiorów robót obejmujących zakończone elementy robót. 
3. Faktury częściowe będą wystawiane oddzielnie dla branż: budowlanej i elektrycznej. 
4.   Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół zakończenia czynności odbioru końcowego 
      robót . Faktura końcowa nie może być mniejsza niż 20% wartości zamówienia. 
 
VI. Gwarancja i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze 36 miesięcy li-

cząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.  
2. Dla zapewnienia należytego i zgodnego z umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytu-

łu gwarancji i rękojmi ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % 
ceny oferty tj. ustalonej wartości umownej, co stanowi kwotę .......................................... zł 

3. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca przed zawarciem umowy najpóźniej w dniu jej podpi-
sania wnosi 100% ww. zabezpieczenia w formie..................................................................  

Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci w częściach : 

      - 70 % kwoty całkowitej w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych umową. 
- 30 % kwoty całkowitej  w terminie do 15 dni od upływu terminu gwarancji ustalonego w  

       umowie po potrąceniu ewentualnych odszkodowań lub kosztów usunięcia usterek i wad. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji  w wy-

znaczonych przez Zamawiającego terminach. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku Zama-
wiający może zlecić usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia. 
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5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może służyć ponadto do pokrycia roszczeń finanso-

wych Zamawiającego z tytułu zastosowania kar umownych lub usunięcia szkód i pokrycia strat po-
wstałych z winy Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy środki zabezpieczenia nie wystarczą na pokrycie roszczeń Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do potrącenia odpowiednich kwot z należności Wykonawcy.  
Zamawiający ma również prawo do dochodzenia pełnego zwrotu poniesionych nakładów i strat. 

 
VII.  Odbiór końcowy 
1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego pisemnie. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do zwołania odbioru końcowego  w terminie 7 dni od daty pisemne-

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

3. Wykonawca najpóźniej w terminie zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego obowiązany jest 
dostarczyć  Zamawiającemu : 
� dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materia-

łów i technologii , potwierdzające wymagane parametry techniczne i właściwości wraz z wyka-
zem określającym miejsce wbudowania; 

� dokumenty powykonawcze; 
� protokoły wymaganych pomiarów , badań i sprawdzeń; 
� instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń; 
� wymagane oświadczenia Wykonawcy. 

4. Przedmiot umowy strony uznają za zakończony w dniu podpisania protokołu odbioru  
    końcowego robót.  
 
VIII. Przedstawiciele stron. 
1. Nadzór inwestorski na budowie pełnią :   

.......................................................... 
2. Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełni :  
      ......................................................... 
 
IX.   Finansowanie 
1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie robót objętych umową. 
2. Wynagrodzenie będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 
3. Faktury częściowe i faktura końcowa   będą płatne w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Za-

mawiającego. 
 
X.  Kary umowne 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu 

umowy w wysokości 0,1 % od wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar za nieterminowe usuwanie usterek w wys. 0,1 

% od wartości umowy za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary w wysokości 10% wartości umowy za odstą-

pienie Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy bez winy Zamawiającego. 
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary w wys. 10% wartości umowy za odstąpienie 

Zamawiającego od wykonania przedmiotu umowy z winy Zamawiającego z wyłączeniem okolicz-
ności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 roku. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w w/w punkcie X/4 w przy-
padku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że dalsze wykonywanie umowy nie le-
ży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpie-
nie od umowy może nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o za-
istnieniu tego typu okoliczności i przyczyn. Wykonawcy przysługiwałoby wówczas wynagrodzenie 
za faktycznie wykonaną część robót. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających 
z Kodeksu Cywilnego. 
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XI. Inne postanowienia stron   
 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia 

prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do pełnej wysokości strat. 
2. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie warunków bhp i op przy realizacji przedmiotu umo-

wy oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymywania porządku na stanowiskach pracy i w rejonie 
prowadzenia prac. 

3. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych dotyczących budowy, 
robót, obiektów, budowli, urządzeń i mienia ruchomego oraz w ramach odpowiedzialności cywilnej 
za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich w tym również po-
jazdów mechanicznych. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji Zamawiający stwierdzi, że prace w sposób nieuzasadniony nie są prowa-
dzone sukcesywnie, a zaangażowanie Wykonawcy nie gwarantuje zakończenia robót . 

5. Zgodnie z terminem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zerwania umowy z winy Wy-
konawcy /wg warunków z pkt. X, ust. 1 umowy/. 

6. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynika-
jącej z niniejszej umowy. 

7. Zamawiający nie odpowiada za dozór mienia Wykonawcy. 
 
XII. Postanowienia końcowe  
 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod  

    rygorem nieważności. 
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. 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 
 

Podpisy : 
Z a m a w i a j ą c y :                                                                                  W y k o n a w c a : 
 
 
 


