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Nr postępowania: ZP/85/050/R/11 
 
 

 

 
SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
 
 

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie  przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759  

z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 
 

 
 
 
 

 
Roboty budowlane w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejącej 
na Wydziale Chemicznym sieci bezprzewodowej WiFi obejmującej 

budynki Chemii A oraz B w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria 
Politechniki Gdańskiej” 

 
 

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZIŁ, dnia 15.03.2011 Kanclerz Politechniki Gdańskiej 
 
  Marzec 2011 
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I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Politechnika Gdańska 
Ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 
Postępowanie  prowadzone przez: 
Biuro Projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej    
  
Tel: 58 348 63 58 
Fax: 58 347 14 15 
Adres e-mail: jarparzu@pg.gda.pl 
Strona internetowa: www.dzp.pg.gda.pl 
Godziny urzędowania: 8.00 – 15.00 
 
II. TRYB POSTĘPOWANIA 

 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie i modernizacji 

istniejącej na Wydziale Chemicznym sieci bezprzewodowej WiFi obejmującej budynki 

Chemii A oraz B, która będzie zintegrowana z istniejącą wydziałową siecią przewodową 

LAN oraz Uczelnianą Siecią WiFi. Szczegółowy opis wykonania robót  został zawarty  

w załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja wykonania robót.   

 

2. Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty, Zamawiający przekazuje przedmiar robót (załącznik 
nr 7). Przedmiar robót został załączony do SIWZ jedynie w celach informacyjnych 
pomagających w określeniu wielkości robót. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić  
w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do  prawidłowego, pełnego i terminowego 
wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, 
warunków i obowiązków określonych w specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej 
wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte w dokumentacji projektowej a  konieczne  
z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót 
tymczasowych i prac towarzyszących. W celu dokładnego wyliczenia ceny oferty 
Zamawiający zaleca wizję lokalną miejsca wykonania robót. Termin wizji lokalnej powinien 
być wcześniej ustalony z Zamawiającym. 

 
3. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne 

przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich 
wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały one ujęte w cenie oferty. 
 

4. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy, w tym na  instalację 

w wymiarze 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy 

rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru robót. 
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5. W okresie gwarancji, w przypadku uszkodzenia systemu Wykonawca gwarantuje naprawę 

urządzeń w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili przyjęcia zgłoszenia. 

Gwarancja obejmuje bezpłatny dojazd do Wykonawcy oraz bezpłatną naprawę i części 

zamienne. Szczegóły dotyczące gwarancji zawiera załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór Umowy) 

 
6. Zamawiający wymaga aby system był zainstalowany i uruchomiony zgodnie z wymogami 

zawartymi w SIWZ i aby zostały przeprowadzone niezbędne testy sprawdzające 

poprawność działania sieci bezprzewodowej.  

 
7. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 
8. Wykonawcy mogą złożyć tylko jedną ofertę.  

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 

1. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.  
 

2. Miejsce realizacji robót budowlanych: 
 

Politechnika Gdańska 
Wydział Chemiczny 
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk    

                         
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:  

 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy,  
że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia, 
przez złożenie oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ. 
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3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że 
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, przez złożenie oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że 
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie 
zamówienia, przez złożenie oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym 
postępowaniu. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie  załączonego oświadczenia wg 
wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

3. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie 
na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać 
będą wykluczeniu z postępowania. 

 
VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH WYMAGANYCH OD 

WYKONAWCÓW 
 

      1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
określonych w rozdz. V ust. 1  niniejszej SIWZ, Wykonawcy muszą złożyć:  

 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do   
SIWZ); 

 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp, Wykonawcy należy złożyć: 

 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik 
nr 4 do SIWZ; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust.1 pkt 2 
ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ);  
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3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 
niniejszego rozdziału: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony lub wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
z 2009 nr 226 poz. 1817). 
 

5. W celu wskazania osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu 
Wykonawcy, zaleca się aby osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą złożyły 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne 
przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej); powyższy 
dokument winien być wystawiony, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

 
6. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcja, spółki cywilne): 
 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 uPzp); 
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 uPzp; 

c) Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności 
wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika 
oraz zakres jego mocowania; 

d) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej Wykonawcy; 

e) Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, musi zostać złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

f) Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także 
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów; 

g) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy; 

h) Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. VI pkt 2 SIWZ muszą być złożone 
przez każdego Wykonawcę (każdy z Wykonawców składa je w imieniu własnym); 

i) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. V SIWZ pkt 1 Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie; 

j) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Termin, 
na jaki została zawarta umowa regulująca współpracę nie może być krótszy od terminu 
określonego na wykonanie zamówienia wraz z okresem udzielonej gwarancji.  
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 

informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej, drogą elektroniczną 
oraz za pomocą faksu. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną  
lub za pomocą faksu, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
otrzymania e-maila lub faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz 
zapytania kierowane do Zamawiającego przekazywane w formie pisemnej należy 
kierować na adres: 

 
Politechnika Gdańska, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 206 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
Projekt „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” 

 faks: (58) 347 - 29 - 13, e-mail: katsiedl@pg.gda.pl 
 
 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, jednak nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  - pod warunkiem, że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert 
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

 
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym 

Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na 
stronie internetowej,  na której udostępniona jest specyfikacja (www.dzp.pg.gda.pl). 

 
6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub 

odpowiedzi na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem. 
 
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 
 
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na 
stronie internetowej,  na której udostępniona jest specyfikacja. 

 
9. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają 

się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 
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10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

 
11. Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia, przedłużając jednocześnie termin składania ofert  
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z  art. 12a ust. 1 i 2 
ustawy Pzp, jeżeli jest to konieczne. 

 
12.  Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
 

Katarzyna Siedlecka 
e-mail: katsiedl@pg.gda.pl, fax.: (58) 347 29 13 

 
VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 

200 zł.  
 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach  

(do wyboru przez Wykonawcę):  
a) w pieniądzu;  

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;  

c) w gwarancjach bankowych;  

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) 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).  

 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego:  

Bank Zachodni WBK S.A  
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569  

z zaznaczeniem: „Wadium –modernizacja i rozbudowa sieci bezprzewodowej WiFi 
ZP/85/050/R/11” 

 
3. W przypadku wnoszenia wadium przelewem liczy się moment wpływu środków na 

rachunek bankowy Zamawiającego.  

 

4. Wykonawca składa z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem.  

 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

 

6. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt 2 lit. b do e następuje poprzez 
doręczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. 
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Dokument ten należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej – 
I piętro skrzydło B Gmachu Głównego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Kopię pokwitowania wniesienia 
wadium należy załączyć do oferty.  

 

7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie 
Zamawiającego oraz obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W przypadku poręczeń muszą 
one gwarantować płatność na każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować 
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. 
Gwarancje i poręczenia muszą obejmować okres związania ofertą określony w SIWZ.  
W przypadku, gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, 
Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału  
w postępowaniu.  

 

8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wskazaną w pkt 2 formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania.  

 

9. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.  

 

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.  
 
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

 
X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złożona w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, napisana trwałą i  czytelną techniką. 
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2. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem  
na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą. 

 
3. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ oraz u Pzp. Treść 

oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 
4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami,  
co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
 
6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
 
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. 
 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz dokumentów i oświadczeń w formie 

elektronicznej. 
 
9. Dokumenty załączone do oferty – inne niż pełnomocnictwa - winny być złożone w formie 

oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 
10. Wykonawca ma obowiązek złożyć wypełniony i podpisany formularz „Oferta” - 

załącznik nr 1 do SIWZ oraz niżej wymienione  oświadczenia i dokumenty: 

 
1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie); 
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 
3) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ; 
 

11. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  
W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność 
z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewykazaną we właściwym rejestrze jako 
osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub niewykazaną w zaświadczeniu o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być dołączone stosowne 
pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. Zaleca  

się, aby podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej  
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, był opatrzony imienną pieczątką. 
Uwaga : 
Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym 
przypadku, gdy w specyfikacji jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
 

12. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich dekompletację (np. zszyte, spięte itp.) i kolejno ponumerowane.  
W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron. 
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13. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu 

są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę składającego ofertę. 
 
14. W przypadku gdyby oferta: oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje, 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
15.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą:  

„NIE UDOSTĘPNIAĆ. 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 załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały. 
 
16. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym 

razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone 
jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym 
opakowaniu (np. kopercie) lub zostały spięte (np. zszyte) oddzielnie od pozostałych, 
jawnych elementów oferty. 

 
17. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości 

podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 
18. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy  
Pzp lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy ujawni te informacje 
(zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).  

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

 

20. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty  
i uczestnictwem w postępowaniu. 

 

21. Oferta Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  musi być 
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być 
podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego 
przedstawiciela – pełnomocnika. 

 

22. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „Oferta”, jak  
i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres 
Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie ich pełnomocnika. 
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23. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (np. kopercie),  
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Opakowanie winno być zaadresowane: 

 

Politechnika Gdańska, 
Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości Al. Zwycięstwa 27, pok. 11 

 80-233 Gdańsk 

 
oraz opisane:  
 

 
Roboty budowlane w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejącej na Wydziale 
Chemicznym sieci bezprzewodowej WiFi obejmującej budynki Chemii A oraz B  

w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” 
– ZP/85/050/R/11  

Nie otwierać do dnia 31.03.2011 r. do godz. 10:30” 
 

 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 
oznaczenia opakowań (np. kopert). 
 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1.  Oferty należy złożyć w Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości Al. Zwycięstwa 27, 80-233 

Gdańsk, w pokoju 11, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00  
w terminie do dnia  31.03.2011 r. do godziny 10:00. 

 
2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) 

o terminie złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin 
np. wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

 
3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić ofertę lub ją wycofać. 

Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności.  

 
4. Zmiana oferty powinna być przygotowana, opakowana oraz zaadresowana i oznaczona 

tak, jak oferta, dodatkowo opatrzona napisem „ZMIANA”. Podobnie w przypadku 
powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone dodatkowo napisem „WYCOFANIE”. 

 
5. Oferty zostaną otwarte w dniu 31.03.2011 r., o godz. 10:30 w Centrum Wiedzy  

i Przedsiębiorczości Al. Zwycięstwa 27, 80-233 Gdańsk, w pokoju 11. 
6. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę 
(firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące 
ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
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zawartych w ofercie. Informacje te zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy 
nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 

 
XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 
1.  Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej 

powinna być dla Wykonawcy jego własna wycena, kalkulacja oparta na rachunku 
ekonomicznym . 

 
2. Dołączony do dokumentacji postępowania przedmiar robót jest elementem opisu 

przedmiotu zamówienia i pomocniczo służy Wykonawcy do obliczenia ceny oferty. 
 

3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, 
wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również w niej nieujęte, a bez których 
nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. wszelkie koszty robót przygotowawczych, 
porządkowych, zagospodarowania placu budowy, wywozu gruzu i innych czynności 
niezbędnych do wykonania zamówienia. 

 
4. Ceną oferty jest cena brutto obejmująca cały przedmiot zamówienia. Ceną oferty jest cena 

podana na formularzu „Oferta”. 
 
5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku a także musi być podana cyframi i słownie 
 
6. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich 

złotych. 
 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 
8. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonaną usługę przelewem w terminie 21 dni od 

otrzymania faktury. Szczegółowe zasady rozliczeń zawiera wzór umowy - załącznik nr 5 
do SIWZ. 

 
XIII.  KRYTERIA OCENY OFERT  I  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 
 
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.  
 
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące 

kryterium oceny ofert: cena - 100 %.  
 
4. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca 

wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp. 
 
5. Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Ocena punktowa 

pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: 
 

0 
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100*
Cb

Cn
Pc 

 

 gdzie:      
   Pc  – otrzymane punkty za cenę 
               Cn  – najniższa cena wśród złożonych (ważnych) ofert 
               Cb  – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

 
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ  
i zaoferuje najniższą cenę. 

 
7. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach. 

 
8. W przypadku złożenia oferty, 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
XIV. ROZLICZANIE ROBÓT 

 
1. Wykonawca za wykonane roboty wystawi fakturę. 

 
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy 

będzie podpisany przez obie strony protokół odbiorczy (bez stwierdzonych wad i braków). 
 

3. W przypadku zaistnienia - wskutek okoliczności, których w chwili zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć - konieczności wykonania robót dodatkowych, o wartości 
nieprzekraczającej 50% wartości niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest na 
podstawie odrębnej umowy roboty te wykonać, stosując stawki i narzuty zawarte w 
cenniku Sekocenbud, w przypadku braku danej pozycji, stosując do rozliczenia 
publikowane stawki i narzuty. 

 
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
 
XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ustawy Pzp 

Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

 



 

 
 

 

 
Projekt „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską  
ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 24.640.374 zł. Numer umowy o 
dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-058/08-00. 

14 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu  
z postępowania o zamówienie publiczne, którego oferta nie została odrzucona  
z postępowania oraz została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie  
z zasadami określonymi w rozdz. XIII SIWZ. 

 
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 
1, 2 i 3 uPzp.  

 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 
5. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem 
umowy Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy 
realizacji niniejszego zamówienia. 

 
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 
7. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy 

Pzp. 
 
8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 ustawy 
Pzp.  

 
9. Roboty budowlane głównie odbywać się będą w zabytkowym budynku, podlegającym 

ochronie konserwatora zabytków. W związku z powyższym Wykonawca przed 
przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu opłaconą 
polisę - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł. na okres obowiązywania umowy. 

 
XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na warunkach określonych w załączniku nr 5 

do SIWZ.  

 
2. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron.  
 
3. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, dotyczących: 
a. terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia niżej wymienionych 
okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu 
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umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z działania 
siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, 
eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza 
zasięgiem i kontrolą Stron). 

b. zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy 
 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu  

niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.     

 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 ust. 5 uPzp.  

 
XVIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
 

1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 

2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 

3. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 

Wykonawca. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 

Pzp oraz KC 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 

ust.1ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy Pzp, 

jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SPECYFIKACJI SĄ ZAŁĄCZNIKI: 

 

zał. nr 1 – Oferta 
zał. nr 2 – Specyfikacja wykonania robót   
zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zał. nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
zał. nr 5 – Wzór umowy 
zał. nr 6 – Protokół odbiorczy 
zał. nr 7 – Przedmiar robót 
zał. nr 8 – Rzut parteru – sektor 7 - Chemia ‘”A” 
zał. nr 9 – Rzut I piętra  - sektor 1 - Chemia ‘”A” 
zał. nr 10 – Rzut I piętra – sektor 3 - Chemia ‘”A” 
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zał. nr 11 – Rzut II piętra – sektor 3 - Chemia ‘”A 
zał. nr 12 – Rzut II piętra – sektor 6 - Chemia ‘”A” 
zał. nr 13 – Rzut I piętra –  Chemia ”B” 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
....................................................... 
     (nazwa i adres wykonawcy)  
 

OFERTA 
           

Zamawiający: 

 
Politechnika Gdańska,  
ul. G. Narutowicza 11/12,  
80 - 233 Gdańsk  

 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na 
wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejącej na Wydziale 
Chemicznym sieci bezprzewodowej WiFi obejmującej budynki Chemii A oraz B w ramach 
projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” ZP/85/050/R/11 

 

My niżej podpisani: 

 

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

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

 
działający w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa firmy  

Adres firmy:  

 

REGON  NIP  

Nr telefonu:  
 
e-mail: 
 

Nr faksu:  



 

 
 

 

 
Projekt „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską  
ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 24.640.374 zł. Numer umowy o 
dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-058/08-00. 

18 

Nazwa banku:  Nr rachunku bankowego:  

 
1.  Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnego z zapisami 

SIWZ za: 

 
cenę oferty brutto ................................. PLN      
słownie:............................................................................................................................, 

 
2. Oświadczamy, że cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie elementy 

cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone  
w SIWZ. 

3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Oświadczamy, że wadium o wartości 200 zł (słownie złotych: dwieście złotych) 

wnieśliśmy w dniu ……………… w formie …………………………………….... 
 
5. Udzielamy gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy, w tym na  instalację  

w wymiarze 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy 

rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru robót. 

 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

 
7.  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.  

 
8.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli  przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia i zdobyliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty.  

10. Akceptujemy następujące warunki płatności: przelewem w ciągu 21 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

11. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach  
nr:..................…………………, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania.  

12. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  

 
1) ....................................................................................  
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2) ....................................................................................  

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

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

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

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

7) ....................................................................................  

*niepotrzebne skreślić  

 
 
 
 
 
 
 
 

…………...................................................................................... 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do podpisania oferty) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Specyfikacja wykonania robót 

 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie  

i modernizacji istniejącej na Wydziale Chemicznym sieci bezprzewodowej WiFi 

obejmującej budynki Chemii A oraz B, która będzie zintegrowana z istniejąca wydziałową 

siecią przewodową LAN oraz Uczelnianą Siecią WiFi. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy, w tym w zakresie na 

instalacje w wymiarze 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji na roboty wykonane w ramach 

umowy rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru robót. Naprawa gwarancyjna będzie 

dokonana w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. Za 

każdy dzień zwłoki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 100 zł kary umownej. 

3. Prace będą polegały na poprowadzeniu okablowania kategorii 5E do miejsc instalacji 

radioportów: pokoi i korytarzy w budynkach Chemii A i B. Wszystkie wykonane podłączenia 

zostaną przemierzone na zgodność z kategorią 5E. 

4. Wykorzystane zostaną istniejące węzły wyposażone w szafki z odpowiednią ilością paneli 

krosowych kategorii 5E i organizujących. 

5. Trasy kablowe zostaną wykonane jak następuje: w budynku Chemii B na korytarzach w 

kanałach kablowych montowanych nad sufitem podwieszanym, natomiast w Chemii A 

częściowo w kanałach kablowych a pozostałą część natynkowo przy pomocy przybijanych 

uchwytów kablowych. Plany i rzuty pomieszczeń w których będzie odbywać się 

modernizacja i rozbudowa sieci bezprzewodowej Zamawiający zamieścił w załącznikach 

od 8 do 13 SIWZ.  

6. Instalacja radioportów oraz pozostałych urządzeń wymienionych w tabeli poniżej. 

 

Przewidywany zakres prac: 

 

Lp. 
Lokalizacja  

szafki 

Liczba 
radioportów / 
Lokalizacja 

instalowanych 
radioportów 

Szacunkowa 
długość 

okablowania [m] 
Uwagi 

1 Chemia A p.29 
1 / pok. 33 15 

Dostawa i instalacja panelu 
organizującego (prowadnicy 
kabli) 

2 Chemia A p. 50 
1 / korytarz 5 

Instalacja szafki  przeniesionej z 
pok. 236 Chemia A 

3 Chemia A 
p.110 

2 / korytarz 28 
Instalacja panelu organizującego 
(prowadnicy kabli)  

4 Chemia A 
p.121 

 1 / pok. 122 
1 / korytarz 

61 
Instalacja podwójnego gniazda 
sieciowego 2xRJ 45 w pok. 122 

5 Chemia A 
p.224 

2 / korytarz 28 
Instalacja panelu organizującego 
(prowadnicy kabli) 
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6 Chemia A 
p.236 1 / pok. 235 8 

Dostawa i instalacja szafki z 
panelem organizującym 
(prowadnicą kabli) 

7 Chemia B Ip. 
Korytarz 

3 / korytarz 36 
Instalacja panelu organizującego 
(prowadnicy kabli) 

8 Chemia B IIp. 
korytarz 

2 / korytarz 28 
Instalacja panelu organizującego 
(prowadnicy kabli) 

9 Chemia B IIIp. 
korytarz 

3 / korytarz 36 
Instalacja panelu organizującego 
(prowadnicy kabli) 

10 Chemia B IVp. 
korytarz 

3 / korytarz 36 
Instalacja panelu organizującego 
(prowadnicy kabli) 

 

Zamawiający dysponuje następującymi urządzeniami, które będą wykorzystane podczas 
rozbudowy i modernizacji sieci bezprzewodowej WIFI: 
 

 

Lp. Urządzenie Ilość 

1 Punkt dostępowy AP3100 25 

2 Zasilacze do radio portów (injektory)   25 

3 Szafki instalacyjne 9 

 
 
Pozostałe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia urządzenia, 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę. Zostały one wymienione w przedmiarze robót 
(załącznik nr 7 do SIWZ). 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

 
......................................            ............., dnia……......................... 
(pieczątka Wykonawcy) 
 

Nr postępowania: ZP/85/050/R/11 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

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

Oświadczam, że spełniam (-my) wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 Pzp tj. warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące: 

  
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 

do występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
......................................               ...............,dnia........................ 
(pieczątka Wykonawcy) 
 

Nr postępowania: ZP/85/050/R/11 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 
 

OŚWIADCZAM (-MY), ŻE  
nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 

podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 

 

....................................................................... 
Podpis (y) i pieczątka imienna osób 

uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
POUCZENIE 
W przypadku Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, 
a nie podlegają oni wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp należy dodatkowo złożyć 
oświadczenie, iż po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez 
likwidację majątku upadłego. 
 

 
 
 

 



 

 
 

 

 
Projekt „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską  
ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 24.640.374 zł. Numer umowy o 
dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-058/08-00. 

24 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Umowa 

 (WZÓR) 
 
Nr postępowania:........................................... 
 
Zawarta w dniu .............................................. w Gdańsku pomiędzy: 
Politechniką Gdańską,  
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
NIP: 584 – 020 – 35 – 93; REGON: 000001620 
reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: 
...................................... - ....................................................... 
zwaną dalej Zamawiającym, oraz    

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

...................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) 

 
NIP............................................;        
REGON.....................................;     
KRS/Ewidencja Działalności Gospodarczej................................................................................ 
reprezentowanym przez: 

1. ..................................................... - ................................................................................. 
2. ..................................................... - ................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą, 
w wyniku postępowania przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
zwanej dalej Prawem zamówień publicznych. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie i modernizacji 

istniejącej na Wydziale Chemicznym sieci bezprzewodowej WiFi obejmującej budynki 

Chemii A oraz B, która będzie zintegrowana z istniejąca wydziałową siecią przewodową 

LAN oraz Uczelnianą Siecią WiFi. 

 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, 

zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i ustaleniami  
z Zamawiającym. 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, w terminie do 14 dni od 
dnia podpisania niniejszej umowy. 
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2. Zmiana terminu zakończenia robót objętych umową możliwa jest w przypadku wystąpienia 
okoliczności przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wymaga 
wprowadzenia do umowy aneksem. 

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, 

stanowiącą załącznik do umowy i będącą jej integralną częścią, ustala się wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie: 
 
brutto ................................. PLN      
słownie:................................................................................................................................., 

 
2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające  

z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, obowiązuje przez cały okres trwania 
umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. 

3. Wykonawca za ustalone wynagrodzenie umowne ryczałtowe zobowiązany jest 
zrealizować przedmiot umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy oraz w zakresie 
umożliwiającym osiągnięcie założonych parametrów funkcjonalnych, użytkowych, 
estetycznych oraz umożliwiającym użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wynagrodzenie obejmuje między innymi koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy, 
warunków i utrudnień realizacji określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz własnej oceny. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w punkcie 
powyższym nie może zostać podwyższone za wyjątkiem przypadku konieczności 
wykonania robót dodatkowych w okolicznościach określonych art. 67 ust.1 pkt 5 Prawa 
zamówień publicznych. Realizacja takich robót dodatkowych wymaga udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie wynikającym z Prawa zamówień publicznych i zawarcia 
odrębnej umowy.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
 

§ 4 
WARUNKI REALIZACJI 

 
1. Prowadzone roboty budowlane muszą być prowadzone tak, by ograniczyć do minimum 

uciążliwości wynikające z realizacji umowy zarówno dla obiektu jak i sąsiedztwa. 
2. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji placu oraz zaplecza 

budowy, jak również zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych leżą po stronie 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca dostarcza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny dla realizacji umowy. 
4. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i OP 

oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymania porządku na stanowiskach pracy i placu 
budowy. 

5. Wykonawca obowiązany jest do organizacji prac budowlanych w sposób zgodny  
z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na cały okres realizacji umowy polisy lub 
innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej.  
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7. Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy może regulować należności 
przysługujące Podwykonawcom, którzy za zgodą Zamawiającego biorą udział w realizacji 
przedmiotu umowy, jeśli otrzyma zawiadomienie o braku zapłaty przez Wykonawcę 
wymagalnej kwoty. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania 
obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na 
rzecz Podwykonawcy potrącając ją z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób, które na 
podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie ww. postanowień stanowi 
podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

FUNKCJE NA BUDOWIE  

 

1.  Nadzór ze strony Zamawiającego :  
Konsultant – ……………….. 

2.  Funkcje ze strony Wykonawcy :  
Konsultant -………………………… 

 
§ 6 

FINANSOWANIE 
 

1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie realizacji przedmiotu umowy. 
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy 

będzie podpisany przez obie strony protokół odbiorczy (bez stwierdzonych wad i braków) 
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 
4. Zapłata za wykonanie usługi zostanie dokonana przelewem w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 
5. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 7 
KARY UMOWNE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych: 
a) za opóźnienie w realizowaniu przedmiotu umowy w terminie ustalonym przez strony,  

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji 
przedmiotu umowy do dnia realizacji włącznie. 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za odstąpienie Zamawiającego od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności 
określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający, uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
w przypadku gdy szkoda została wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, a wartość szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych 
lub jeżeli szkoda powstanie z innego tytułu.  
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4.  Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 8 

GWARANCJA 
     
1. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy, w tym na instalację 

w wymiarze 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy 
rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru robót. 

2. Naprawa gwarancyjna będzie dokonana w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia 
usterki przez Zamawiającego. Za każdy dzień opóźnienia Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł. 
 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W razie sporu wynikłego z niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCY, przed wystąpieniem do 

sądu, obowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. 
2. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy.  
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(j.t. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

4. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 
5. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności 

wynikających  niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
 
 

 
 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
 

………………………….…..     ………………………………     
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

Nr postępowania: ZP/85/050/R/11 
 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORCZY 
 
 

 

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy ZP/85/050/R/11 z dnia …..……. został wykonany 

Przedmiot Umowy, przyjmuje się bez zastrzeżeń/stwierdzono następujące usterki*: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………....…………………………….......................................................................... 

 

ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu za dostarczony przedmiot umowy na 

konto WYKONAWCY. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

    STRONA PRZEKAZUJĄCA                   STRONA ODBIERAJĄCA 

……………………………………            ……………………………….. 

……………………………………     ……………………………….. 

 

 

Gdańsk, ………………. 

 
 
 
 
 


