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ZATWIERDZAM

Nr postępowania:

ZP/ 29 /033/U/09

Z-ca Kanclerza ds. Technicznych
mgr inŜ. Zenon Filipiak

......................................
/ podpis kierownika zamawiającego /

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/
na wykonywanie badań i przeglądu instalacji hydrantowych na terenie
dydaktycznym Politechniki Gdańskiej i Osiedla Studenckiego PG oraz
dostawę i remont sprzętu ppoŜ.
dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

W Trybie Przetargu Nieograniczonego
poniŜej 206 000 euro

I. ZAMAWIAJĄCY
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-952 GDAŃSK
TEL (O-58) 347 - 17 - 44
FAX (O-58) 341 -78 – 45
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonywanie badań i przeglądu instalacji hydrantowych na terenie dydaktycznym Politechniki
Gdańskiej i Osiedla Studenckiego PG oraz dostawę i remont sprzętu ppoŜ.
CPV 50413200-5
1) Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie corocznych badań i przeglądu instalacji hydrantowych
zainstalowanych na terenie dydaktycznym Politechniki Gdańskiej i Osiedla Studenckiego
Politechniki Gdańskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 21 kwietnia 2006 r. / DzU. nr 80 poz. 563 z 2006r.,DzU nr 121 poz. 1139 z2003 r./ i normy
EN PN 671-3/2002 oraz dostawa i remont sprzętu ppoŜ. Szczegóły techniczne, dokładne miejsce ich
zainstalowania oraz liczbę podaje załącznik nr 4,4a Koszt konserwacji wraz z kosztem materiałów
drobnych, jakie będą uŜyte do konserwacji wykonawcy wpiszą do odpowiedniej pozycji załącznika
nr 4,4a
Wymagane jest:
1. Przeprowadzenie co rocznego badania:
− sprawdzenie stanu podłączeń przyborów i ich szczelności,
− badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ewentualna
wymiana lub naprawa zaworów hydrantowych,
− dostawa węŜy i prądownic odpowiedniego typu do uzupełnienia skrzynek hydrantowych
− dostawa zamówionych ilości i typów gaśnic wg zał.nr .4a
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− remont gaśnic /atestacja, napełnianie, odnowienie/zał 4a
2. Drobne materiały takie jak: smary, pasty uszczelniające, kleje, olej, wkręty, nakrętki,
podkładki, czynnik do badania szczelności, podkładki uszczelniające i papier do sporządzania
protokółów oraz robociznę potrzebną do wymiany części zamiennych wykonawca ujmie w
koszt usługi.
3. Wykonanie zadania dla danego obiektu zostanie uznane na podstawie przedstawionego protokółu
podpisanego przez kierownika obiektu i przez wykonawcę w miejscach do tego przeznaczonych –
protokół wg załącznika nr 5.
4.Podane w formularzu cenowym /zał4a/ ilości sprzętu ppoŜ. są szacunkowe nie są wiąŜące dla
zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla wykonawców do sporządzenia oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zakupu sprzętu ppoŜ. w ca 20% /tj od
ilości podanej w zał 4a/ Zakup będzie uzaleŜniony od bieŜących potrzeb w kolejnych okresach
obowiązywania umowy.
6. Sprzęt p. poŜarowy powinien być dostarczany w sposób sukcesywny do siedziby zamawiającego,
opakowaniach chroniących je przed uszkodzeniem, na ryzyko i koszt wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt ppoŜ. do zamawiającego najpóźniej w ciągu 5 dni
od złoŜenia dyspozycji przez zamawiającego.
8. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy i przystąpi do wyboru innego wykonawcy, jeŜeli
wykonawca nie dostarczy sprzętu ppoŜ. w ww terminie z wyjątkiem udokumentowanych sytuacji
losowych, których strony nie mogły przewidzieć
OBIEKT: cały teren Politechniki Gdańskiej i Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej.
Adresy podaje załącznik numer 4,4a
Szczegółowe dane moŜna uzyskać w Dziale Infrastruktury Technicznej Politechniki Gdańskiej pawilon
przy ul. Siedlickiej, (poniedziałek – piątek w godz.800 do 1400, telefon nr 347 29 53).
III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w ciągu 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
2. Miejsce realizacji zamówienia:
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk i Osiedle Studenckie
z adresami jak w zał. nr .4
IV. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają powyŜsze warunki na podstawie
złoŜonych przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń, zgodnie z formułą
spełnia / nie spełnia. Niespełnienie chociaŜby jednego warunku spowoduje
wykluczenie Wykonawcy. W przypadku złoŜenia oferty wspólnej warunki określone w
rozdz. IV pkt 1. 1) i 1. 4) będą rozpatrywane łącznie.
V. DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA JAKIE NALEśY ZAŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ
OFERTY
A. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

3

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (zał. nr 1). Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia
2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych, naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,,
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w rozdz. V SIWZ pkt 2 składa dokumenty zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane.
3. W celu potwierdzenia przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczania oraz dysponowania
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia naleŜy złoŜyć:
a) wykaz zrealizowanych usług konserwacyjnych wraz z dokumentami
potwierdzającymi, Ŝe zostały one wykonane naleŜycie
b) Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał doświadczenie polegające na wykonaniu w
ciągu ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowanych
podobnych usług konserwacyjnych. Wymagane minimum to co najmniej trzy potwierdzone
usługi.
W przypadku złoŜenia oferty wspólnej dokumenty określone w rozdz. V pkt. A 1 i 2.1) kaŜdy z
uczestników oferty wspólnej składa oddzielnie.
B. POZOSTAŁE DOKUMENTY
1. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie naleŜy dodatkowo załączyć do
oferty:
pisemne pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW
1. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń.
2. Oferta oraz złoŜone wraz z ofertą dokumenty /załączniki określone w rozdz. V/ po
otwarciu ofert, nie podlegają zwrotowi.
3. Dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone do oferty nie będą
brane pod uwagę podczas oceny ofert.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Na postępowanie naleŜy złoŜyć:
1) oświadczenie
zał. nr 1,
2) druk „Oferta”
zał. nr 2,
3) formularz cenowy zał. nr 4 i 4a
oraz wymagane od Wykonawcy dokumenty lub oświadczenia określone w rozdz. V SIWZ.
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
3. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
4. W celu przygotowania oferty kaŜdy Wykonawca powinien:
1) wypełnić druk „Oferty” zał. nr 2.
2) wypełnić formularz cenowy zał. nr 4i 4a

4

dołączyć do oferty wymagane od Wykonawcy dokumenty, oświadczenia określone w rozdz. V SIWZ,
5. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) cenę oferty naleŜy obliczyć na podstawie formularza cenowego zał. nr.4 uwzględniając
wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją zamówienia. Cena oferty musi
obejmować całość przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. II SIWZ.
2) cenę oferty naleŜy określić w wysokości brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT), z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN, dla wskazanej w formularzu cenowym
jednostki miary,
3) ceną oferty jest cena brutto obejmująca całość przedmiotu zamówienia
/36 m-cy/. Ceną oferty jest cena podana na druku „Oferta”,
4) ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiąŜące dla
stron umowy.
6. Ofertę naleŜy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, długopisem
lub nieścieralnym atramentem). Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania oferty drogą
elektroniczną.
7. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
8. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE
STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993r. Nr.47 poz. 211
z późn. zm.)” i załączona jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca
nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
9. Ofertę naleŜy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:
1) koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy,
2) koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego oraz być oznaczona w
następujący sposób:
„PRZETARG NA BADANIE HYDRANTÓW ORAZ DOSTAWĘ I REMONT SPRZĘTU PPOś”
NIE OTWIERAĆ PRZED: 16.02. 2009r. godz. 10°°

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział Infrastruktury
Technicznej, ul. Narutowicza 11/12 80-952, pokój 6 w pawilonie przy ul.Siedlickiej.
2. Oferty moŜna składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9°°do 14°º
3. Termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2009r. godz. 9°°. Wszystkie oferty otrzymane przez
Zamawiającego po terminie określonym w pkt 3 zostaną zwrócone bez otwierania.
IX. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2009.r. godz. 10º°w siedzibie zamawiającego: Politechnika
Gdańska, ul. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk, Dział Infrastruktury Technicznej pok. 6
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy Wykonawców ich adresy, ceny
ofertowe oraz informacje określone w 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle
mu powyŜsze informacje.
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6. W toku badania i oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert.
7. Postępowanie o zamówienie publiczne zostanie uniewaŜnione w przypadkach określonych w art.
93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
X. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o
zamówienie publiczne, którego oferta nie zostanie odrzucona z postępowania oraz zaproponuje
najkorzystniejszą ofertę.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami: cena
oferty - waga 100%
3. Z najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną.
4. W przypadku gdy zostaną złoŜone dwie lub więcej oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŜszych
niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach.
5. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. W zawiadomieniu o wyborze oferty wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana
Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy.
XII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w
sprawie zamówienia publicznego są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3
XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
1. Podstawową formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest forma pisemna.
Korespondencję naleŜy kierować na adres: Politechnika Gdańska, Dział Infrastruktury
Technicznej., ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „ przetarg
hydranty” lub faxem na nr (058) 347-.29 – 53.
2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Dział Zamówień Publicznych - tel.(058) 347-15-38 od 09.02.2009r do 13.02.2009r.w godz.
9ºº-14°° w sprawach związanych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz
Zbigniew Morawski – tel.(058) 347- 29 - 53 od 09.02.2009 r. do 13.02.2009 r. w godz.
9°° - 14°° w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Zamawiający jednocześnie przekaŜe treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na
której udostępniona jest SIWZ.
XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ
1. Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
2. Płatność będzie następować w formie przelewu w ciągu 14 .dni od dnia otrzymana faktury
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XV. INFORMACJE OGÓLNE
1. Koszty związane z przygotowaniem, złoŜeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi
Wykonawca.
2. W celu przygotowania poprawnej oferty wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej
SIWZ
3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej zamieszcza ją takŜe na tej stronie.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
10. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym Ŝe
zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawcy o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu oznaczony okres, nie
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany
do
złoŜonej oferty. Zmiany naleŜy złoŜyć według zasad składania ofert z dopiskiem „ZMIANA” na
zewnętrznej i wewnętrznej kopercie.
12. Wykonawca moŜe wycofać złoŜoną ofertę w przypadku, gdy pisemne zawiadomienie
o
wycofaniu oferty wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz zawarcia umowy ramowej.
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
1. Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeŜeli ich interes prawny w
uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI
1. zał. nr 1
2. zał. nr 2
3. zał. nr 3
4. zał. nr 4,4a
5. zał. nr 5

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 pzp
- oferta
- Wzór umowy
- Formularz cenowy
- Protokół wykonania
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Załącznik nr 1

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 :
wykonywanie badań i przeglądu instalacji hydrantowych na terenie dydaktycznym Politechniki
Gdańskiej i Osiedla Studenckiego PG oraz dostawę i remont sprzętu ppoŜ.
oświadczamy, Ŝe:
1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych

.................................................................................................................
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej do podpisania oferty)
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Załącznik nr 2
OFERTA

Zamawiający:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
prowadzonym w trybie zapytania o cenę
na wykonywanie badań i przeglądu instalacji hydrantowych na terenie dydaktycznym
Politechniki Gdańskiej i Osiedla Studenckiego PG oraz dostawę i remont sprzętu ppoŜ.
My niŜej podpisani: ......................................................................................................................
........................................................................................................................................................
działający w imieniu i na rzecz ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(naleŜy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

1. Oferujemy realizację powyŜszego 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, Ŝe wykonamy zamówienie w terminie ......................................................
2. Oświadczamy, Ŝe udzielamy ................ miesięcy gwarancji na ........................................
3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeŜeń
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do
specyfikacji. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres
........ dni od upływu terminu składania ofert.
6. Zamówienie zrealizujemy bez podwykonawców,
7. Proponujemy/ akceptujemy warunki płatności....................................................................
8.Oświadczamy, iŜ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią
informacje zawarte w ofercie na stronach nr:....................................................................... .

9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) .............................................................................................
2) .............................................................................................
3) .............................................................................................
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4)
5)
6)
7)

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

.................., dn. ......................................
.....................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy)
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Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY
Nr postępowania

zawarta w dniu
pomiędzy:
Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku
reprezentowaną przez:
1. Z-cę Kanclerza ds. Technicznych 2. Kwestora Politechniki Gdańskiej -

mgr inŜ. Zenona Filipiaka
mgr Piotr Lewandowski

zwaną dalej “Zamawiającym”
oraz
/ podać nazwę firmy oraz: regon, NIP, KRS /
Reprezentowaną przez:
zwanym dalej “Wykonawcą”
§1

PRZEDMIOT UMOWY
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawca przyjmuje do realizacji
wykonywanie badań i przeglądu instalacji hydrantowych na terenie dydaktycznym
Politechniki Gdańskiej i Osiedla Studenckiego PG oraz dostawę i remont sprzętu ppoŜ.
§2

TERMIN REALIZACJI
Zamawiający ustala termin realizacji niniejszego zamówienia na: 36 miesięcy od daty
podpisania umowy
§3

WARUNKI REALIZACJI
1. Rozliczenie zadania odbywać się będzie cząstkowo wg wykonanych usług lub dostaw.
2. Do odbioru robót cząstkowych w imieniu Zamawiającego upowaŜniony jest Kierownik
Działu Infrastruktury Technicznej PG.
3. Zamawiający dokona zapłaty za cząstkowy przedmiot zamówienia po komisyjnym odbiorze z
udziałem Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
4. Wykonujący prace konserwacyjne ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność
przygotowania miejsca pracy oraz oceny otrzymanych wyników z okresowych pomiarów
wymienionych w rozdziale II punkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.
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6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami przedmiot zamówienia zgodnie
z warunkami opisanymi w siwz, obowiązującymi przepisami i wiedzą w tym zakresie.
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część
umowy.
§4

WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złoŜoną ofertą ustala się wynagrodzenie w kwocie:
a. cena oferty netto: ………………………………………………. Zł
słownie:…………………………………………………………………………………….….zł
b. stawka VAT do ww. ceny wynosi ..…..%
c. cena oferty brutto: ………………………………………………zł
słownie:……………………………………………….……………………………………. zł
2. Cena brutto zawiera wszystkie elementy zawarte w przedmiocie zamówienia i nie ulegnie zmianie
do końca 2009 roku.
3. Począwszy od I kwartału 2010 roku, na pisemny wniosek wykonawcy, cena umowna moŜe być
korygowana raz w kwartale, na podstawie informacji zawartej w obwieszczeniu Prezesa GUS w
sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do cen z poprzedniego
kwartału.
4. Zgodnie z § 3 punkt 1 niniejszej umowy rozliczenie zadania odbywać się będzie kaŜdorazowo po
wykonanej usłudze w obiektach wymienionych w zał.4 oraz wykonanej dostawie, według cen
wykonanych usług w poszczególnych obiektach oraz dostarczonych sprzętów ppoŜ.

§5

FINANSOWANIE
1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie zadania
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta zamawiającego:
Bank Zachodni WBK S.A.I O /Gdańsk
41-10901098-0000-0000-0901-5569
na konto Wykonawcy:

3. Faktura VAT winna być wystawiona w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Faktura VAT będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5. Zamawiający upowaŜnia wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu zamawiającego.
6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie
naleŜności, liczone od dnia następnego, po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.
§6

KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
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2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 5% wynagrodzenia umownego
za odstąpienie zamawiającego od wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
4. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w § 6 ust. 3 w przypadku
wystąpienia waŜnych, a niemoŜliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy przyczyn i
okoliczności powodujących, Ŝe dalsze wykonywanie umowy jest sprzeczne z interesem
publicznym, zgodnie z treścią art. 145 Prawo Zamówień Publicznych.
§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŜliwość dokonania takiej
zmiany o ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany
3. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej.
4. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron.

VI. PODPISY
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami od 1 do
2.
Oferta
akceptuję treść umowy wg powyŜszego wzoru :
.................................................................
(data, podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy)
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Formularz cenowy /zał 4 + 4a/
zał. 4
Wykaz obiektów z wykazem ilości hydrantów

lp

1
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

II

1
2

hydranty
ogółem

hydranty
Ø25

hydranty
Ø 52

szt.

szt.

szt.

2
Budynki na terenie A+B
przy ul Narutowicza
11/12
w tym hydranty:
- wewnętrzne
- zewnętrzne Ø80
Chemia A
Chemia B
Chemia C
Gmach Główny
GG Skrzydło B
Hala Hydro
Bratniak
śelbet
Auditorium Novum
Laboratorium Tech.
Cieplnej
Pawilon TT
Wydz. Zarządzania
WILiŚ
InŜ. Chemiczna
Wydz. Mechaniczny
WETiI /stare A/
WETiI /nowe B/
Wydz. Oceanotechniki
Pawilony Jugosłowiańskie
WEiA ul.Sobieskiego 7
Magazyny ul.Sobiesk. 27
SWFiS Al.Zwycięstwa 12

3
330

4

5

6

295
35
14
12
7
27
21
10
10
7
8
5

137

124

34

1
12

13

20

7

Osiedle Studenckie
w tym:

142

-wewnętrzne
- zewnętrzne Ø 80
DS 1 ul. Traugutta 115
DS 2 ul. Traugutta 115

134
8
13
24

Nazwa obiektu

2
17
11
2
23
28
30
27
8
13
6
7

hydranty
z
zaworem
Ø 25/52
szt.

7
21
10
10
1
8
3

14
1
2
2
21
30

6

2
2
3
10
21
7
27
8

13
6
7

42

47

45

13
24

cena za
wykonanie
badania i
remontu
hydrantów
z kol.3
zł/rok
7

14

3
4
5
6
7
8
9
10
11

DS 3 ul. Do Studzienki 32
DS 4 ul. Do Studzienki 61
DS 5 ul. Wyspiańskiego 7
DS 6 ul. Wyspiańskiego 9
DS 7 ul. Leczkowa 18
DS 8 ul.Wyspiańskiego5a
DS 9 ul Wyspiańskiego 5
DS 10 ul.Wyspiańskiego 7
DS 11 ul. Chodkiewicza15

9
14
8
11
10
24
10
5
6

III

Razem hydranty
w tym:
- wewnętrzne
- zewnętrzne Ø 80

472

OGÓŁEM

ZŁ /kol 7/

429
43

12

9
2
8
11
10

24
10
5
6

179

171

79

15

zał. 4A

Dostawy i remonty sprzętu ppoŜ.
razem
szt.
3

rok
2009
szt.
4

rok
2010
szt.
5

rok
2011
szt.
6

330
280
5
45
50
35
15
110
50
60

150
120
3
25
35
25
10
60
20
50

80
80

100
80
2
10
15
10
5
30
20
10

150
40
10

100
40
10

DOSTAWY
1
I
1
2
3
4
II

III

IV
1
2
3

2
gaśnice nowe
GP 6x
GS 5x
FFF 1x
CUG 1x
prądownice nowe
Ø 25
Ø 52
węŜe ppoŜ. 20 m
Ø 25
Ø 52
Remonty :
- gaśnice
GP 6x
GS 5x
CUG 1x

350
120
30

10

10

cena
jednostkowa
zł/szt.
7

cena razem
/kol. 3/
zł
8

100
40
10

Ogółem
Zł

Cena ofertowa /zał 4 + zał 4a/
netto:
wiersz OGÓŁEM kol.7 wykazu obiektów x 3 lata

+

wiersz Ogółem kol. 8 dostaw i

remontu sprzętu

.................................................. zł

brutto:
cena ofertowa netto + VAT 22%

.................................................. zł
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Załącznik numer 5

PROTOKÓŁ NR……/2007 Z WYKONANIA BADAŃ I PRZEGLĄDU HYDRANTÓW
ZANISTALOWANYCH W OBIEKCIE / DOMU STUDENCKIM/
Nazwa i adres obiektu - …………………………………………………………………………..
ilość zainstalowanych hydrantów - ….......

szt.

Data przeprowadzonej konserwacji – miesiąc ...…………………. rok ……………..

Niniejszym oświadczam, Ŝe zgodnie z wyŜej podaną datą
dokonano konserwacji hydrantów wg wymagań siwz i Ŝe,
spełniają one postawione tam warunki

przedstawiciela PG

Podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy

Podpis i pieczęć

………………………………………………

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

