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Gdańsk, 2009-07-01 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Nazwa zadania: Remont pomieszczeń pionu sanitariatów niskiej części budynku WOiO. 
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
http://www.dzp.pg.gda.pl jerma@pg.gda.pl       9:00 - 13:00  
 
 
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. przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058, 
Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101). 
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
  1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .  
  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 16 października 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155),   
  4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr  241 poz. 1763) ,   
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń pionu sanitariatów niskiej części budynku 
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. 
 
Szczegółowy zakres prac określają: 
  2.1 Opis zakresu prac (zał. 1); 
  2.2 Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej (zał.: 2, 3, 4, 5); 
  2-3 Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej (zał:. 6, 7, 8, 9, 10, 11 12) 
  2.4 Projekt instalacji co i wod-kan (zał.13) 
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  2.5 Projekt i wentylacji (zał. 14); 
  2.6 Przedmiar robót budowlano-architektonicznych (zał. 15) 
  2.7 Przedmiar robót elektrycznych (zał. 16) 
  2.8 Przedmiar instalacji co i wod-kan (zał.17) 
  2.9 Przedmiar instalacji wentylacji (zał.18) 
  2.10 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (zał. 19) 
 
Kody CPV 
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 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych   
 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej  
 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  
 
6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
 
  6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.   
  6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,   
  6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego 
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.   
  6.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.   
  6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia.   
 
7. Wymagania organizacyjne 
  7.1. Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji w miejscu realizacji zamówienia. Zamawiający 
udostępni, po uprzednim ustaleniu terminu, Wykonawcom do wglądu pomieszczenia w których 
wykonywane będą prace remontowe. 
  7.2. Zamawiający przekaże w dniu podpisania protokołu wprowadzenia na plac budowy 
pomieszczenia do remontu jak również ustali z Wykonawcą szczegółowy harmonogram realizacji prac 
w poszczególnych pomieszczeniach. 
  7.3. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji placu, zaplecza i terenu budowy, 
zasileń tymczasowych leżą po stronie Wykonawcy. 
  7.4. Nie dopuszcza się składowania lub transportu gruzu, odpadów oraz materiałów budowlanych 
wewnątrz budynku. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wywożenia gruzu na wysypisko. 
Należy zminimalizować możliwość pylenia podczas usuwania gruzu i odpadów. 
  7.5. Wykonawca na swój koszt zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób niepowołanych. 
  7.6. Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji umowy . 
  7.7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów przed ich zakupem. 
  7.8. Prace objęte umową odbywać się będą w czynnym i użytkowanym obiekcie. W związku z tym 
Wykonawca musi być przygotowany do prowadzenia szczególnie uciążliwych prac popołudniami lub w 
dni wolne od zajęć. Prace mogą być wykonywane przez Wykonawcę do godz. 22.00. Roboty, które 
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muszą być wykonywane przez Wykonawcę po godz.22.00 wymagają każdorazowego uzgodnienia z 
Działem Ochrony Mienia PG. Pracownicy Wykonawcy będą podlegać zgłoszeniu do ww. działu. 
  7.9. Wykonawca obowiązany jest do organizacji prac budowlanych w sposób zgodny z przepisami i 
ustaleniami z Zamawiającym. 
  7.10. Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność materialną za zabezpieczenie obiektu przed 
wpływami atmosferycznymi w trakcie prowadzonych prac objętych niniejszą umową. W wypadku 
wystąpienia negatywnych skutków wpływów atmosferycznych Wykonawca usunie je na własny koszt 
bez dodatkowej dopłaty ze strony inwestora. 
  7.11.Wykonawca wygrodzi i wyłączy z ruchu część korytarza objętego robotami budowlanymi. 
Zabezpieczenia te powinny pozostawać w zgodności z obowiązującymi przepisami BH i P. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym wykonawcy, że w razie 
wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób postronnych zleci osobie trzeciej wykonanie 
stosownych zabezpieczeń na koszt wykonawcy. Refakturowana kwota pomniejszy należność dla 
wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. 
  7.12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za straty wywołane kradzieżami mienia 
Zamawiającego z winy Wykonawcy 
 
8. Wymagania dot. gwarancji 
Gwarancja na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze 36 miesięcy licząc od daty podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót. 
 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia  - do 75 dni od podpisania umowy 
 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
  1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty aktualny odpis z 
właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego 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 również dokument 
potwierdzający to upoważnienie. 
Pełnomocnictwo musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność 
potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w formie kserokopii. 
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej 
podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. 
Pełnomocnictwo złożone w formie kserokopii musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 
  1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 
zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że; 
    1.2.1 dysponuje osobami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 
- kierownik budowy - specjalność konstrukcyjno-budowlana, 
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- kierownik branży sanitarnej - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznych, 
- kierownik branży elektrycznych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
Wszyscy kierownicy muszą być osobami przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego.  
    1.2.2 wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane 
remontowe w budynkach, na łączną kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł brutto. 
W wykazie dla każdej roboty, należy podać.: 
- zakres wykonanej roboty, 
- miejsce wykonania, 
- wartość, 
- datę wykonania, 
- nazwę i adres odbiorcy, 
- osobę i jej tel. kontaktowy ze strony zamawiającego tę robotę. 
  1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że w ostatnim roku 
obrotowym osiągnął przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 1.250.000,00 zł.;  
dokumentem może być  - rachunek zysków i strat lub dokument określający wysokość przychodu 
(dla wykonawcy nie zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego) – za ostatni rok 
obrotowy, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 
  2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych opisanych w ppkt 1.1 do 1.4. 
  2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień 
publicznych. 
 
3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 
  3.1 jest niezgodną z ustawą 
  3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 
87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych. 
  3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji  
  3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
  3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
  3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny  
  3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych  
  3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  
 
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 
 
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego 
 - spełnia/nie spełnia.  
 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
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A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
 
  A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. 20) 
  A.2) Wzór umowy – podpisany przez wykonawcę (zał. 21) 
  A.3) Oświadczenie o spełnianiu warunków - podpisane przez wykonawcę (zał. 22) 
  A.4) Wykaz wykonanych robót (zał. 23) 
 
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa 
następujące dokumenty: 
 
  B.1) 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.   
  B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile 
nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.   
  B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych.    
 
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:  
 
  C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, zgodnie z zał. 23. 
  C.2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 
  C.5) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
 
D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące 
dokumenty: 
- rachunek zysków i strat lub dokument określający wysokość przychodu (dla wykonawcy nie 
zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego) – za ostatni rok obrotowy, a jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zobowiązani są złożyć dokumenty z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w § 2 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. Nr 87, poz. 605). 
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
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  F.1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
  F.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt V i VI B dla każdego partnera z 
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie    
 
G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
 
  G.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z 
dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
  G.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę  
 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami  
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: adres zamawiającego podany w pkt. I 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
  2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu. podany w pkt. I 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 
przekazanych za pomocą faksu.  
  2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej. podany w pkt I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
innych informacji przekazanych za pomocą drogą elektroniczną.  
3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
stanowisko  st. technik 
imię i nazwisko Andrzej Chmielewski 
tel.   058 347 11 79 
fax.    058 341 47 12  
w terminach   godz. pomiędzy 9:30 a 11:30   
4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą 
elektroniczną jest: 
stanowisko  sam. referent 
imię i nazwisko Beata Urbańczyk 
tel.   058/347 16 62 
fax.    058/347 25 35 
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy 
otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego 
na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.  
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.  
7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
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zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
9. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone 
zostaną na stronie internetowej http://www.dzp.pg.gda.pl. 
10. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania 
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 
11. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do 
zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o 
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie 
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną 
przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 
12. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o 
zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://www.dzp.pg.gda.pl 
 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium   
 
 
IX. Termin związania ofertą 
 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 
 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
A. Przygotowanie oferty 
 
  A.1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
  A.2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
  A.3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
  A.4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
  A.5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
  A.6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 
  A.7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę.  
  A.8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
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dekompletacji zawartości oferty. 
 
B. Oferta wspólna 
 
  B.1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
    B.1.1). Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 
    B.1.2). Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - 
należy załączyć do oferty 
    B.1.3). 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.  
  B.2) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań.  
  B.3) W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą 
współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa 
wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.  
 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
Oferty należy składać do dnia: 2009-07-31 do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego Politechnika 
Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
budynek WOiO pokój nr 124 
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-07-31, o godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego Politechnika 
Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
budynek WOiO pokój nr 119 
 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
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. Ponadto wykonawca w swoich 
kosztach musi uwzględnić koszty robot tymczasowych i prac towarzyszących, a także koszt zamiennej 
dokumentacji projektowej oraz koszt uzgodnień dokumentacji odbiorowej (np. uzgodnienie z 
rzeczoznawcą ds. ppoż.). 
2. Cenę oferty należy obliczyć wykonując kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysową należy 
powiększyć o wartość podatku VAT tak wyliczoną cenę oferty wykonawca obowiązany jest wpisać na 
formularzu oferty. 
3. Kosztorys ofertowy należy wykonać w oparciu o przedmiar robot; musi on obejmować wszystkie 
roboty i czynności ujęte w przedmiarze. 
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 
ust. 1 ustawy. 
5. Sposób wykonania kosztorysu ofertowego. 
  5.1. Pożądane jest, by kosztorys ofertowy załączony do oferty miał formę uproszczoną i by zachował 
podział na części i elementy zastosowane w przedmiarach robót. 
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  5.2. Przywołane w przedmiarze robot podstawy normatywne nie są obowiązujące dla wyliczenia 
ceny oferty. Dopuszcza się zmiany podanych w przedmiarach robot przykładowych norm nakładów 
rzeczowych pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen 
jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający z norm nakładów rzeczowych przywołanych w 
przedmiarze robot. 
  5.3. Wymagane jest, aby wykonawca nie komasował pozycji przedmiaru. 
  5.4. 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 pozycji. 
  5.6. Cena jednostkowa pozycji nie może uwzględniać podatku VAT. 
  5.7. 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 kosztorysie ofertowym nazwy, producenta 
lub innych parametrów charakteryzujących wybrany przez wykonawcę produkt jest wiążące przy 
spełnieniu w/w wymogów. 
7. Jeśli pozycje przedmiaru uprawniają wykonawcę do zastosowania kalkulacji indywidualnej lub 
własnej to wykonawca uprawniony jest do wyboru dowolnej podstawy normatywnej lub sporządzenia 
indywidualnej wyceny kosztorysowej. 
8. Wykonawca uprawniony jest do stosowania opustów tylko poprzez ich wkalkulowanie w ceny lub 
narzuty przyjęte i użyte przy kosztorysowym wyliczeniu ceny oferty. 
9. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy 
kosztorys ofertowy wydrukowany w wersji szczegółowej. Kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej 
będzie służył stronom do rozliczeń finansowych realizacji zamówienia i będzie podstawą fakturowania 
częściowego. Kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej ma zawierać wartości poszczególnych 
pozycji i cen jednostkowych pozycji oraz zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu. 
10. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
11. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
  11.1. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik 
działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 
  11.2. Za oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający uzna bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki 
dotyczące wyrazów, których poprawienie w żadnym wypadku nie prowadzi do merytorycznej zmiany 
oferty i są widoczne na pierwszy rzut oka bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań czy 
ustaleń, takie jak: 
_ widoczna mylna pisownia wyrazu, 
_ ewidentny błąd gramatyczny, 
_ niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części pod warunkiem, że dotyczą spraw nieistotnych 
dla treści oferty, 
_ ewidentny błąd rzeczowy (np. 31 września). 
 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium oceny ofert: cena – 100 % 
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, której zamawiający przyzna 100 
punktów, spełniająca wymogi specyfikacji oraz ustawy. 
3. Pozostałym ofertom zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru: 
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najniższa cena spośród złożonych (ważnych) ofert x 100 pkt podzielona przez cenę badanej oferty = 
liczba punktów przyznana badanej ofercie. 
4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy: który nie podlega wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia, którego oferta nie została odrzucona z postępowania oraz zaproponuje 
najniższą cenę. 
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 
 
 
XIV. 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. 
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. 
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając 
w szczególności: 
  4.1 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 
porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację. 
  4.2 uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  
  4.3 uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
  5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,   
  5.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,  
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
  6.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert 
  6.2 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, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać 
podpisana przed upływem tego terminu. 
9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia 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 umowy w wysokości: 
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wysokość 7% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
formach: 
  3.1 w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 41 1090 1098 0000 0000 
0901 5569, w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 O/Gdańsk, z adnotacją „zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy na remont sanitariatów niskiej części budynku WOiO PG 
  3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,  
  3.3 w gwarancjach bankowych,  
  3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych  
  3.5 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275). 
  Dopuszcza się również: 
  3.6) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, 
  3.7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego,  
  3.8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów,  
4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: 
złożenie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki 
Gdańskiej – I piętro skrzydła „B” Gmachu Głównego PG w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 
11/12, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 do 13:00 
 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
 
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 21. 
 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez 
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do 
Zamawiającego.  
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający 
żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne 
i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia, chyba, że: 

a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się w go terminie 7 dni od dnia jego 
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim przypadku 
wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie: 
  4.1 pisemnej  
  4.2 faksem na nr faksu: podany w pkt I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu przekazanego za 
pomocą faksu. 
  4.3 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w pkt I niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
otrzymania protestu przekazanego za pomocą poczty elektronicznej.  
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł 
zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 
6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w 
postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w 
postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 
7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie 
od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia 
doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie 
przekazując jego kopie zamawiającemu. 
9. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania 
toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, przystąpienie do 
postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej 
Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. 
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego 
kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który 
przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 
oświadczeniami strony, do której przystąpił. 
10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198. 
 
 
XVIII. Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich 
otwarcia 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.  
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
  2.1 zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  
  2.2 zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów   
  2.3 zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty  
  2.4 zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1,00 zł 
  2.5udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania  
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny. 
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XIX. Załączniki 
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1. Opis 
2. Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlane 
3. Parter-inwentaryzacja 
4. Typowa-inwentaryzacja 
5. Typowa-wykonawcza 
6. Projekt budowlany-wykonawczy branża elektryczna 
7. Rys.1 
8. Rys.2 
9. Rys.3 
10. Rys.4 
11. Rys.5 
12. Rys.6 
13. Projekt instalacji co i wod-kan 
14. Projekt wentylacji 
15. Przedmiar bud-arch 
16. Przedmiar robót elektrycznych 
17. Przedmiar instalacji co i wod-kan 
18. Przedmiar instalacji wentylacji 
19. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 
20. Formularz ofertowy wykonawcy 
21. Wzór umowy 
22. Oświadczenie o spełnianiu warunków 
23. Wykaz wykonanych robót 
 
 
 
 
 
 
Z A TWI E R D Z I Ł , dnia _________________                      _______________________ 
 


