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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. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej 

dalej „uPzp” lub „ustawą”. 

 

 

 

 

Budowa Budynku „B Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki 

i Kształcenia na Odległość z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą 

techniczną. 

 

 

 

w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 5 000 000 € 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Politechnika Gdańska 

ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Postępowanie jest prowadzone przez: 

 

Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej 

fax. 058 347-29-13 

Adres e-mail: jakpogor@pg.gda.pl.  

Strona internetowa: www.dzp.pg.gda.pl 

Godziny urzędowania: 8:00 – 15:00 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku Centrum Nanotechnologii „B” , Centrum 

Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parkingu podziemnego wraz ze zmianą układ drogowego 

i infrastruktury technicznej oraz rozbiórka budynku Działu Gospodarczego na terenie kampusu Politechniki 

Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12  w Gdańsku Wrzeszczu. 

 

Projekty , przedmiary robót i STWIORB  wykonane zostały przez  Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe 

„FORT” Sp. z o.o. z  Gdańska ul. Grunwaldzka 212. 

Budowa  budynku „B” Centrum  Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość z 

parkingiem  podziemnym prowadzona będzie w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez 

Prezydenta Miasta Gdańska  nr WUAiOZ –I –6740.990-2.2012.2–SJ.123815 z dnia 14.05.2012r  a  rozbiórka 

budynku Działu Gospodarczego wraz z przyłączami prowadzona będzie  w oparciu  o decyzję wydaną przez 

Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ –I –6741.67-2,2012.2–SJ z 11.05.20123r  

Budynek Działu Gospodarczego znajduje się na terenie przyszłej inwestycji i przeznaczony został do 

rozbiórki. 

Budowa budynku Centrum Nanotechnologii „B” i Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość 

(oddzielonych od siebie dylatacją) zaprojektowana jest  jako budynek wolnostojący,  czterokondygnacyjny, 

podpiwniczony  z przeznaczeniem na funkcje naukowo- dydaktyczne. 

Natomiast parking podziemny zaprojektowany jest jako jednokondygnacyjny na 51 stanowisk dla samochodów 

osobowych. 

Zmianie ulega nawierzchnia ulicy Siedlickiej wzdłuż budowanego budynku, a na stropie parkingu 

zaprojektowano plac rekreacyjny  z fontanną i elementami małej architektury. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonywanie przez innego Wykonawcę – wskazanego przez 

Zamawiającego – robót budowlanych polegających na wymianie sieci kanalizacji deszczowej ulicy Siedlickiej 

będącej m.in. w obrębie prac objętych terenem realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: 

1. rozbiórkę istniejącego budynku Działu Gospodarczego PG wraz z obsługującymi go przyłączami, 

2. rozbiórkę ogrodzeń i istniejącego układu drogowego  

3. wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, 

4. budowę budynku „B” Centrum Nanotechnologii, 

5. budowę budynku Centrum Nauczania  Matematyki i Kształcenia na Odległość 

6. budowę parkingu podziemnego na 51 stanowisk z dachem stanowiącym  nawierzchnię placu 

rekreacyjnego wraz z fontanną, elementami małej architektury oraz śmietnikiem.   

7. budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu, 

8. wykonanie dróg i chodników, 

 

Dane liczbowe budynku rozbieranego: 

Budynek parterowy z półpiętrem,  podpiwniczony o wymiarach dł. 55,00 m, szer. 6,7 m i wys 5,1 m , 

ściany budynku pokryte płytami azbestowo-cementowymi. 

Powierzchnia zabudowy:           369,32 m2 

Kubatura                                  1872,00 m3 

mailto:jakpogor@pg.gda.pl
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Dane liczbowe obiektów budowanych: 

Powierzchnia zabudowy                                                                        1 093,9 m2 

Razem powierzchnia całkowita                                                  5 823,7 m2 

Razem kubatura                                                                         25 857,0 m3 

Razem powierzchnia nawierzchni utwardzonych                         ok. 4 004,0 m2                

 

Przedmiot zamówienia określają: opracowania projektowe i STWiORB 

Na opracowania projektowe składają się: 

1. Projekt budowlany budowy  Budynku „B” Centrum Nanotechnologii, Cerntrum Nauczania Matematyki  

i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. 

2. Projekt budowlany  rozbiórki budynku Działu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej. 

3. Projekty wykonawcze na Budynek „B” Centrum Nanotechnologii, Cerntrum Nauczania Matematyki  

i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny: 

 Projekt wykonawczy architektoniczno budowlany 

 Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz (z wyłączeniem wnętrz sanitariatów) 

 Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz pomieszczeń sanitarnych 

 Projekt wykonawczy konstrukcyjny 

 Projekt wykonawczy sieci i przyłączy wod – kan. oraz kanalizacji deszczowej 

 Projekt wykonawczy sieci cieplnej 

 Projekt wykonawczy  sieci i przyłączy elektroenergetycznych i oświetleniowych 

 Projekt wykonawczy sieci i przyłączy teletechnicznych 

 Projekt wykonawczy instalacji wod - kan i kanalizacji deszczowej 

 Projekt wykonawczy instalacji grzewczej 

 Projekt wykonawczy technologii węzła cieplnego wysokotemperaturowego 

 Projekt wykonawczy instalacji sprężonego powietrza technicznego 

 Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 Projekt wykonawczy instalacji i urządzeń elektrycznych wewnętrznych 

 Projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych 

 Projekt technologii fontanny 

 Scenariusz pożarowy 

 Projekt wykonawczy oznakowania pożarowego 

 Projekt wykonawczy dróg 

 Projekt wykonawczy ukształtowania terenu 

 Inwentaryzacja i gospodarka zielenią 

 Iluminacja fasady budynku 

 Projekt odwodnienia wykopu 

4.   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB): 

4.1. STWIORB  Część I Ogólna (wspólna dla wszystkich pozostałych STWiORB) 

4.2 STWiORB  Etap I 

 ST.01.00 Wymagania ogólne 

 ST.01.01 Odwodnienie, umocnienie i obudowa wykopów 

 ST.01.02 Roboty ziemne i ukształtowanie terenu 

 ST.01.03 Roboty konstrukcyjne 

 ST.01.04 Roboty wykończeniowe 

 ST.01.05 Instalacje wod – kan i kanalizacji deszczowej 

 ST.01.06 Instalacje grzewcze 

 ST.01.07 Technologia węzła cieplnego wysokotemperaturowego 

 ST.01.08 Instalacja sprężonego powietrza technicznego 

 ST.01.09 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

 ST.01.10 Instalacje i urządzenia elektryczne wewnętrzne 

 ST.01.11 Instalacje niskoprądowe 

 ST.01.12 Przyłącza wod-kan oraz kanalizacji deszczowej 

 ST.01.13 Wysokotemperaturowa sieć cieplna 

 ST.01.14 Sieci i urządzenia elektryczne zewnętrzne (przebudowa stacji PG-1, przyłącze kablowe 

nn, przebudowa sieci kolizyjnych, oświetlenie terenu) 
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 ST.01.15 Sieci i przyłącza sieci teletechniczne 

 ST.01.16 Roboty drogowe 

4.3. STWiORB    Etap II 

 ST.02.00 Wymagania ogólne 

 ST.02.01 Odwodnienie, umocnienie i obudowa wykopów 

 ST.02.02 Roboty ziemne i ukształtowanie terenu 

 ST.02.03 Roboty konstrukcyjne 

 ST.02.04 Roboty wykończeniowe 

 ST.02.05 Instalacje wod – kan i kanalizacji deszczowej 

 ST.02.06 Instalacje grzewcze 

 ST.02.07 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

 ST.02.08 Instalacje i urządzenia elektryczne wewnętrzne 

 ST.02.09 Instalacje niskoprądowe 

 ST.02.10 Przyłącza wod-kan oraz kanalizacji deszczowej 

 ST.01.11 Roboty drogowe 

4.4. STWiORB    Etap III 

 ST.03.00 Wymagania ogólne 

 ST.03.01 Odwodnienie, umocnienie i obudowa wykopów 

 ST.03.02 Roboty ziemne i ukształtowanie terenu 

 ST.03.03 Roboty konstrukcyjne 

 ST.03.04 Roboty wykończeniowe 

 ST.03.05 Instalacje wod – kan i kanalizacji deszczowej 

 ST.03.06 Instalacje grzewcze 

 ST.03.07 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

 ST.03.08 Instalacje i urządzenia elektryczne wewnętrzne 

 ST.03.09 Instalacje niskoprądowe 

 ST.03.10 Technologia fontanny 

 ST.03.11 Przyłącza wod-kan oraz kanalizacji deszczowej 

 ST.03.12 Sieci i przyłącza teletechniczne 

 ST.03.13 Roboty drogowe 

 

Przedmiar robot przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu 

ofertowego.  

 

Załączony do siwz przedmiar robot składa się z: 

Etap I 

 Roboty ziemne i ukształtowanie terenu, 

 Roboty budowlane, 

 Instalacje wod-kan i kanalizacji deszczowej 

 Instalacje grzewcze 

 Technologia węzła cieplnego wysokotemperaturowego 

 Instalacja sprężonego powietrza technicznego 

 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

 Instalacje i urządzenia elektryczne wewnętrzne 

 Instalacje niskoprądowe 

 Przyłącza wod-kan oraz kanalizacji deszczowej 

 Wysokotemperaturowa sieć cieplna 

 Sieci i urządzenia elektryczne zewnętrzne( przebudowa stacjiPG-1, przyłącze kablowe nn, przebudowa 

sieci kolizyjnych, oświetlenie terenu) 

 Sieci i przyłącza sieci teletechniczne 

 Roboty drogowe. 

Etap II 

 Roboty ziemne i ukształtowanie terenu, 

 Roboty budowlane 

 Instalacje wod-kan i kanalizacji deszczowej 
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 Instalacje grzewcze 

 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, 

 Instalacje i urządzenia elektryczne wewnętrzne 

 Instalacje niskoprądowe 

 Przyłącza wod-kan oraz kanalizacji deszczowej 

 Roboty drogowe. 

     Etap III 

 Roboty ziemne i ukształtowanie terenu, 

 Roboty budowlane 

 Instalacje wod-kan i kanalizacji deszczowej 

 Instalacje grzewcze 

 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, 

 Instalacje i urządzenia elektryczne wewnętrzne 

 Instalacje niskoprądowe 

 Technologia fontanny 

 Przyłącza wod-kan oraz kanalizacji deszczowej 

 Sieci i przyłącza teletechniczne 

 Roboty drogowe. 

 

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty (licząc od 

daty podpisania protokołu końcowego odbioru robot). 

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczane i instalowane 

urządzenia techniczne (licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robot). 

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

              Nie  dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 
Kod CPV:  
45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby 

45214000-0 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych   

          związanych z edukacją i badaniami 

45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312000-7 instalowanie systemów alarmowych i anten 

45313000-4 instalowanie wind i ruchomych schodów 

45314000-1 instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 inne instalacje elektryczne 

45321000-3 izolacje cieplne 

45323000-7 roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej 

45324000-4 roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 

45332000-3 roboty instalacyjne, wodne i kanalizacyjne 

45343000-3 roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45421000-4 roboty budowlane w zakresie stolarki budowlanej 

45431000-7 kładzenie płytek 

45432000-4 kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45442000-7 nakładanie powierzchni kryjących 

45443000-4 roboty elewacyjne 

      
III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin realizacji zamówienia: do 18 miesięcy  od dnia podpisania umowy.  
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2. Miejsce robót budowlanych: 

Politechnika Gdańska 

ul. Siedlicka  

80-233 Gdańsk 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  

w art. 22 ust. 1 uPzp, dotyczące: 

 

a) 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. 

 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem 

udokumentowanego doświadczenia z wykonania, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) minimum jednego budynku 

użyteczności publicznej o wartości min. 30 000 000 PLN brutto każdy. 

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia 

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego 

personelu w tym: kierownik budowy oraz kierownika robót branży elektrycznej, sanitarnej, 

teletechnicznej z uprawnieniami.  

UWAGA:   

 Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w  zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,  

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). 

 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej  

w wysokości min. 1 500 000,00 PLN.  

 

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 uPzp. 

Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, zostaną wykluczeni z udziału  

w niniejszym postępowaniu. 

 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych przez 

Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. V niniejszej SIWZ, zgodnie  

z formułą spełnia / nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z postępowania. 



 

7 

 

 

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY 

 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w rozdziale IV SIWZ należy złożyć: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ. 

b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  

i  doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zał. Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej  

i prawidłowo ukończone.  

UWAGA. W przypadku gdyby Wykonawca wykazał wartość w innej walucie niż PLN. 

Zamawiający w celu przeliczenia podanych kwot przyjmie kurs NBP biorąc pod uwagę  

"Archiwum kursów średnich   -  tabela A"  (podaną na stronie http://www.nbp.pl) 

uwzględniając datę wykonania wskazywanej roboty budowlanej.  

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za  kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat  ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami.(Zał. nr 6 do SIWZ) 

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Zał. 

nr 7 do SIWZ) 

e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy (minimum 1 500 000,00 PLN),  wystawioną nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej  

i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który  

w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

Uwaga: Jeżeli posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa wykazywana będzie  

w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia ich na PLN. W tym celu przyjmie 

się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia, wystawienia dokumentu złożonego  

w celu potwierdzenia przedmiotowego warunku.  

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

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

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. 3 do SIWZ);  

 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.  

1 pkt 2 uPzp, 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 uPzp;  

 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert;  

 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie,  

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

 



 

8 

 

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 4 – 

8 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 9 

uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

g) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale IV pkt  

1 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w 

stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów 

wymienionych w rozdziale V pkt 2 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych 

podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia. 

 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

 

a) pkt. 2 lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,  

 

b) punkcie 2 lit. c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 

składania ofert. 

 

c) punkcie 2 lit. e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 

pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 4-8 uPzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

 

d) punkcie 2 lit. f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się  

o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.  

 

e) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie 

wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 3 lit. a, b, c, d. 

 

f) Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 uPzp mających miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 

sądowego albo administracyjnego z miejsca ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 

 w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych 

osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego z miejsca zamieszkania tych osób. 

 

 

4. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, 

spółki cywilne): 

 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 uPzp); 

 



 

9 

 

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 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. V pkt 2 SIWZ muszą być złożone przez każdego 

Wykonawcę (każdy z Wykonawców składa je w imieniu własnym, lub poprzez pełnomocnika); 

 

i) Dokumenty wymienione w rozdz. V pkt 1 Wykonawcy składają wspólnie. 

 

j) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. IV SIWZ pkt 1 Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie; 

 

k) 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.  

  

5. Pozostałe informacje na temat dokumentów. 

 

a) Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa – mogą być złożone w oryginale 

lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

 

b) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

 

c) Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń składających się na 

ofertę.  

 

d) Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi. 

 

e) Zamawiający zaleca aby każdy dokument, korespondencja itp. opatrzona była nr postępowania 

ZP/ 

 

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców aby Ci dołączyli do Oferty płytę CD (na 

której będą skany wszystkich dokumentów- co ułatwi prace komisji przetargowej i przyśpieszy wybór 

najkorzystniejszej oferty). 
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VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ  

I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTOW 

 

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 wypadku porozumiewania się drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, każda ze stron, na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania e-maila lub faksu. 

 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje należy kierować  

na adres: 

Politechnika Gdańska, 

Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej 

Al. Zwycięstwa 27 

80-219 Gdańsk 

z dopiskiem na kopercie: 

Budowa Budynku „B Centrum nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki 

i Kształcenia na Odległość z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną 

ZP/463/050/R/12” 

drogą elektroniczną na adres: 

lukpatek@pg.gda.pl 

lub faks:  (058) 347 29 13, 

 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

 

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

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 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. 

 

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

o którym mowa w pkt. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez  rozpoznania. 

 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  

w pkt 4. 

 

7. 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 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 SIWZ.  

 

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

integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

 

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 i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.  

 

11. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jakub Pogorzelski 

 

mailto:lukpatek@pg.gda.pl
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12.  Warunki uzyskania specyfikacji 

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże odpłatnie, w terminie 5 dni specyfikację. 

  We wniosku należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury tj. nazwę (firmę), adres, NIP. 

Cena za specyfikację wynosi: 1.614,90 zł + VAT(23%)=1.970,18zł brutto. 

Specyfikację można odebrać osobiście (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu) w siedzibie  

Zamawiającego: Politechnika Gdańska Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki 

Gdańskiej, 80-219 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 27, pok. nr 11 lub zostanie dostarczona przesyłką kurierską 

na koszt Wykonawcy. 

Wartość kosztów przesyłki jest uzależniona od cennika firmy kurierskiej. Zamawiający dopuszcza 

możliwość przesłania specyfikacji za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą Wykonawca ma 

podpisaną umowę. W takim przypadku Wykonawca ustala z Zamawiającym szczegóły takie jak: nazwę  

firmy kurierskiej, termin przekazania specyfikacji, tel. Kontaktowy do kuriera. Zamawiający wystawia 

fakturę VAT. 

Opłatę za uzyskaną specyfikację należy uiścić na rachunek bankowy Zamawiającego : nr  64 1160 2202 

0000 0001 8607 3782, w Banku Millenium z dopiskiem „wniosek o uzyskanie SIWZ ZP/463/050/R/12 

- … (adres pod który ma być wysłana specyfikacja). 

 

VII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM 

 

1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium  

w Wysokości 500 000,00 PLN ( słownie: pięćset tysięcy złotych, zero groszy) 

 

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

(do wyboru przez Wykonawcę w jednej bądź w kilku formach): 

 

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 z późn. zm.). 

 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr  64 

1160 2202 0000 0001 8607 3782, w Banku Millenium, z dopiskiem „Wadium Budowa Budynku „B 

Centrum nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na 

Odległość z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną –  

ZP/463/050/R/12.” 

 

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

Zamawiającego. 

 

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

 

5. 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 

uPzp. 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.  
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6. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium zgodnie z pkt. 2 zostanie wykluczony  

z postępowania. 

 

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

 

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp. 

 

9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 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 na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, na zasadach 

określonych w art. 85 uPzp. 

 

IX. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ oraz uPzp. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ.  

 

2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

3. W postępowaniu należy złożyć wypełniony formularz „Oferta” – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 

oraz niżej wymienione dokumenty.  

 

a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie). 

 

b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika  

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

 

c) Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione  

w rozdziale V niniejszej SIWZ. 

 

d) Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument 

należy złożyć, jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych osób. 

 

e) Oświadczenie rejestracyjne – z wykorzystaniem wzoru zał. 8 do 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. W formularzu „Oferta” należy wypisać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone 

podwykonawcom (tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

część zamówienia) 
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6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą  

i czytelną techniką oraz napisana w języku polskim.  

 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz dokumentów i oświadczeń  

w formie elektronicznej.  

 

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany oraz poprawki winny być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.  

 

9. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

 

10. 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, 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. 

 

11. 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.  

 

12. 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.  

 

13. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa – mogą być złożone  

w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

 

14. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski winien być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

 

15. 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. 

 

16. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu  

są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę składającego ofertę. 

 

17. 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. 

 

18. 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 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna 

część niezłączona z ofertą w sposób trwały. 
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19. 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.  

 

20. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu „Oferta”.  

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.  

 

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

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów uPzp lub odrębnych przepisów, Zamawiający 

bez zgody Wykonawcy ujawni odpowiednie informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego  

z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 

 

22. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach, 

uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. 

Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane: 

 

Politechnika Gdańska 

Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej 

Pok. 11 

Al. Zwycięstwa 27 

80-219 Gdańsk 

i opisane: 

„Budowa Budynku „B Centrum nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Centrum Nauczania 

Matematyki i Kształcenia na Odległość z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz 

infrastrukturą techniczną”. 

nr postępowania ZP/463/050/R/12 

Nie otwierać przed dniem  08.01.2013 do godz. 12:00 

 

Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu 

umożliwienia odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie. 

 

23. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie 

pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie winno 

zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

24. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, polegające na 

niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez omyłkę rachunkową 

Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy 

założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

 

25.  Zamawiający zaleca dołączyć do oferty płytę CD ze zeskanowanymi dokumentami złożonymi z Ofertą.   

 

X. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Biuro Projektu Centrum 

Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk, 

 

2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:00. 

 

3. O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym w pkt. 1, 

a nie termin wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.  

 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 08.01.2013 o godz. 11:30 
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5. W przypadku otrzymania oferty po terminie określonym w pkt. 4 Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w pkt. 4 i zwróci ofertę po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.  

 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2013 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Gdańska, Gmach Główny pok. 265, G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

 

7. Otwarcie ofert jest jawne. Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

 

8. 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 zawartych w ofercie.  

 

9. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informacje  

z otwarcia ofert, na wniosek Wykonawcy. 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 

1. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub  

w krajach trzecich określa cenę w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT). 

 

2. Cenę oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę oferty należy podać w formularzu 

OFERTA załączonym do specyfikacji.  

 

3. Cena będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocjacjom i będzie 

wiążąca dla Stron umowy. z zastrzeżeniem przewidzianej w rdz. XIII SIWZ Aukcji elektronicznej. 

  

4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

 

5. 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, STWiORB  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.  Cena oferty musi obejmować koszty robót 

tymczasowych  i prac towarzyszących. Koszty robót tymczasowych, prac towarzyszących oraz inne 

koszty leżące po stronie Wykonawcy a nie będące robotami. Budowlanymi Wykonawca uwzględnia 

w wysokości stosowanych narzutów np. w kosztach ogólnych.  

 

6.    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 ujęte w cenie oferty. 

 

7.   Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty, zamawiający przekazuje przedmiar robót. 

 

8.   Wybrane przez Wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji 

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. 

 

Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wersję 

szczegółową kosztorysu ofertowego uwzględniającego wyniki aukcji elektronicznej, który służył 

Wykonawcy do wyliczenia ceny oferty. W związku z różnymi źródłami finansowania inwestycji 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w szczegółowym kosztorysie podał cenę również w rozbiciu 

na realizację każdego z etapów, o których mowa w dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga 

aby rozbiórka Budynku Gospodarczego PG ujęta była w kosztorysie proporcjonalnie do podziału 

powierzchni i wartości wykonanych robót potrzebnych dla realizacji etapu I i II.  
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Szczegółowy kosztorys (uwzględniający każdy etap) będzie służył stronom do rozliczeń finansowych 

realizacji zamówienia i będzie podstawą fakturowania częściowego. Szczegółowy kosztorys należy 

wykonać przy pomocy programu komputerowego, z  podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen 

jednostkowych pozycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, 

materiałów i sprzętu. 

 

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

 

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny 

ofert:  

 

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa 

kryterium, waga, sposób punktowania): 

 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 100,00 pkt. 

 

Kryterium Cena – Zamawiający oceni według wzoru:  

 

Wobliczana = ((Xmax - Xobliczana) / (Xmax - Xmin)) * Wmax 

 

 gdzie:   

 Wobliczana oznacza wartość punktową oferty badanej,   

 Xmax oznacza wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców,   

 Xobliczana oznacza wartość obliczanej ceny w danym kryterium,   

 Xmin oznacza wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców,   

 

Wmax oznacza maksymalną liczbę punktów, która może być przyznana w kryterium ceny – w tym 

przypadku 100 pkt.  

 

 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, której przyznane zostanie 100 punktów, 

spełniająca wymogi specyfikacji oraz ustawy. Oferta najdroższa uzyska 0 punktów.  

 

 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia, którego oferta nie została odrzucona z postępowania oraz zaproponuje najniższą 

cenę.  

 

 Uwaga! 

 Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej (więcej informacji w rdz. XIII).  

 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), Siedzibę i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie faktyczne i prawne 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 kryterium oceny ofert;  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 uPzp podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp; 
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4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 uPzp, po którego upływie może być zawarta umowa  

w sprawie zamówienia publicznego. 

 

XIII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.  

 

Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone, co  trzy oferty niepodlegające odrzuceniu, po dokonaniu oceny 

złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna.   

W toku aukcji elektronicznej kryterium oceny ofert, który zastosuje Zamawiający będzie: CENA. 

Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie polegał na przeliczaniu postąpień na punktową  

ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przez otwarciem aukcji elektronicznej.  

W przypadku, gdy żadna z ofert złożonych w toku aukcji elektronicznej nie będzie korzystniejsza od 

oferty niepodlegającej odrzuceniu złożonej w wersji papierowej, Zamawiający wybierze, jako 

najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy.  

 

 Uwaga- ze względu na to, iż jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej będzie Cena.  

Należy pamiętać, iż zgodnie z XII pkt. 3 SIWZ - Jeżeli postąpienie złoży Wykonawca, którego 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 (po zakończeniu aukcji elektronicznej) doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Adres strony internetowej na której będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna: http://aukcje.uzp.gov.pl  

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców. 

  

1.  Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału  w aukcji elektronicznej wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu Zamawiający 

poinformuje Wykonawców o:  

a)   pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji  

b) minimalnej wartości postąpienia w toku aukcji elektronicznej  

c) terminie otwarcia aukcji  

d) terminie i warunkach zamknięcia aukcji  

e) sposobie oceny ofert  

 

UWAGA:  

Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia Wykonawcy obowiązani są do zalogowania się na platformie,  

a także do potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego.  

 

2. Aukcja elektroniczna odbędzie się na platformie Urzędu Zamówień Publicznych.  

 

3. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod 

adresem http://aukcje.uzp.gov.pl W celach testowych można po zarejestrowaniu, a przed terminem 

aukcji elektronicznej dokonywać próbnych postąpień. 

 

4. Wykonawcy, którzy będą brać udział w aukcji nie dokonują rejestracji do systemu sami.  

Zamawiający sam wprowadzi wymagane przez system dane Wykonawców, a system wygeneruje dla 

nich loginy oraz hasła, które zostaną wysłane wraz z zaproszeniem do aukcji na adresy e-mailowe 

podane przez Wykonawców w oświadczeniu rejestrowym (załącznik nr 8 do specyfikacji).  Celem 

zarejestrowania Wykonawcy przez Zamawiającego na platformie aukcji elektronicznych Urzędu 

Zamówień Publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełniony załącznik nr 8 do specyfikacji  

w którym wskaże adres e-mail na który należy przesłać poufny identyfikator, komplet login – hasło, 

osobę upoważnioną do otrzymania poufnego identyfikatora, kompletu login - hasło i odpowiedzialną za 

jego poufność oraz osobę/osoby upoważnioną/ne do sygnowania ofert składanych w trakcie aukcji 

bezpiecznym podpisem elektronicznym. W razie braku tego dokumentu lub braków w tym dokumencie 

Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie do uzupełnienia 

dokumentów lub braków. Jeżeli pomimo tego Wykonawca nie uzupełni danych nie będzie mógł  

dokonywać postąpień w aukcji elektronicznej. 
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5. Dokonywać postąpienia pod rygorem nieważności w aukcji elektronicznej mogą wyłącznie 

Wykonawcy posiadający bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.   Wykonawca nieposiadający bezpiecznego podpisu elektronicznego, 

może brać udział w postępowaniu, jego oferta pisemna będzie wiążąca, nie będzie mógł on tylko 

dokonywać postąpień w toku aukcji elektronicznej. 

 

6. W toku aukcji elektronicznej postąpienia będą mogły być złożone wyłącznie przez osoby wskazane, 

jako osoby uprawnione. System będzie, bowiem weryfikował, czy składane postąpienie podpisane jest 

przez osobę widniejącą na liście „osób uprawnionych”. Jeżeli rezultat takiej weryfikacji będzie 

negatywny, postąpienie nie zostanie przyjęte. Na listę osób uprawnionych należy wpisać osoby, które są 

uprawnione do składania ofert w imieniu Wykonawcy, wskazane w odpisach KRS oraz 

pełnomocnictwach. Nie można wpisać nikogo innego, niż osoby wymienione w ww. dokumentach, jako 

uprawnione do samodzielnej reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji 

elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż te, które składały oferty w przetargu, powinien 

przesłać odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictw) w 

takim terminie, który umożliwi Zamawiającemu dokonanie odpowiednich zmian w wykazie osób 

uprawnionych (tj. jeden dzień przed otwarciem ofert).  

 

7. Platforma aukcji elektronicznych uznaje podpisy wydawane przez następujące centra certyfikacyjne: 

Sigilum, Certum i KIR.   

W przypadku podpisów wydawanych przez inne centra  certyfikacyjne (w szczególności zagraniczne) 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wzór swojego podpisu elektronicznego, celem 

zaakceptowania go przez administratora systemu platformy aukcji elektronicznej.  

 

8. Konto Wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji.  

 

9. Wykonawcy biorą udział w aukcji za pomocą formularza umieszczonego na wskazanej stronie 

internetowej. Umożliwia on wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z 

tą stroną. Podmioty biorące udział w aukcji składają kolejne korzystniejsze postąpienia (oferty), 

podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.  

 

10. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku 

prowadzonej aukcji.  

 

11. Bezpośrednio po zamknięciu aukcji elektronicznej pod adresem http://aukcje.uzp.gov.pl zostanie 

podania nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.  

 

12. Zamawiający nie odpowiada za szkody spowodowane okolicznościami niezależnymi od 

Zamawiającego, a w szczególności za wady transmisji oraz opóźnienia wynikające z awarii systemów 

komputerowych, systemów zasilania i łączy  telekomunikacyjnych oraz opóźnień wynikłych z działania 

telekomunikacji lub dostawców energii.  Wymagania techniczne urządzeń informatycznych. Do obsługi 

systemu niezbędny jest:   

  -  dowolny komputer klasy PC   

  -  system operacyjny Windows lub Linux   

  -  przeglądarki:  

    Mozilla Firefox G http://www.mozillaGeurope.org/pl/firefox/  

    Internet Explorer 8 G http://www.microsoft.com/poland/windows/internetGexplorer/  

    Opera G http://www.opera.com/download/  

    Google Chrome G http://www.google.pl/chrome  

  -  urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego w formacie Xades lub Sig  

  -  włączona obsługa plików typu „cookies” w przeglądarce   

  -  zainstalowane oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.  

  

 Kontakt z infolinią techniczną platformy można uzyskać pod numerem telefonu 22 632 28 84.  

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
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1. 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. XII – XIII SIWZ.  

 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym w art. 94 

uPzp. 

 

3. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wersję 

szczegółową kosztorysu ofertowego stosując się do Wymagań zawartych w XI pkt 9 SIWZ. 

 

4. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

          

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Od wykonawcy, 

którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem 

umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 10% ceny ofertowej brutto przedstawionej 

przez Wykonawcę. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 

formach: 

– w pieniądzu, 

– w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

– w gwarancjach bankowych, 

– gwarancjach ubezpieczeniowych, 

– poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b. Ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9  

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 

42, poz.  275). 

Inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: weksle z poręczeniem 

wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowiony zastaw na 

papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

ustanowiony zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym  

i rejestrze zastawów. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany  

przez zamawiającego. 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodą na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

XVI.  UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na warunkach określonych w załączniku  

nr 5 do SIWZ.  
 

2. Zmiana postanowień umowy 
Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu Stron. 

Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli obu Stron. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 

a) TERMINU 

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku 

wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin 

realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą 

wynikać z: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 
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3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robot - fakt 

ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora 

nadzoru, 

4) konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez Projektanta korekt i uściśleń  

w rozwiązaniach projektowych, 

5) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku 

lub w gruncie, 

6) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-

prawnych, 

7) realizacji zamówień dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót. 

 

W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość 

zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. 

Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia 

terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości. 

b) ZAKRESU I WARTOŚCI UMOWY 

Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub 

zaniechane. 

Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: 

-    jest korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki 

w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy 

-    stało się konieczne na skutek ujawnienia się przeszkód w budynku lub w gruncie, lub 

błędów  

w dokumentacji projektowej, 

- pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, 

- dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych Zamawiającemu i niedostępnych  

w momencie zawarcia umowy. 

Wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli: 

- są one następstwem zleconych zamówień dodatkowych 

- konieczność rezygnacji z tych robot jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy 

- zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robot nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 uPzp. 

Zamawiający przewiduje również unieważnienie postępowania w przypadku określonym w art. 93 ust 

1 a) uPzp- jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki 

z pomocy udzielonej przez państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 

nie zostaną przyznane. Podstawa ta została przewidziana również w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 uPzp. 

 

XVIII. INFORMACJE OGÓLNE 

 

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

 

2. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.  

 

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 

 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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5. Zasady udostępniania dokumentów: 

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich 

otwarcia. Nie ujawnianiu podlegają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty i informacje zastrzeżone przez uczestników 

postępowania w oparciu ustawę Prawo zamówień publicznych. 

Dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem będą udostępniane zgodnie z § 5 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 Nr 223, poz. 1458).   

 

XIX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

  

Dokładne  informacje na temat terminów składania odwołań:  

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

 

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 pkt 5 

ustawy Prawo Zamówież Publicznych. 

 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiajacego, której zarzuca 

sie niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać zadanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. Odwolujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed uplywem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z trescią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przeslanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji 

zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 

wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

 

7. Na czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. 

powtórzenia czynności lub dokonania czynności zaniechanej w przypadku uznania zasadności 

przekazanej informacji) nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 w/w ustawy. 

 

8. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 

 

9.   Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postepowanie jest prowadzone w   trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia, wnosi się w terminie:10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

 

10.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 8 i 9 wnosi się: w terminie 10 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady 

wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postepowania toczonego wskutek ich wniesienia określa 

Dział VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

XX.  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

 załącznik nr 1 – oferta 

 załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych 

 załącznik nr 5 – wzór umowy 

 załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 załącznik nr 7 – oświadczenie,  

 załącznik nr 8 – oświadczenie rejestracyjne do aukcji elektronicznej. 
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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 powyżej 5 000 000 euro na Budowa Budynku „B Centrum 

nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość  

z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną nr postępowania 

ZP/463/050/R/12 

 

My niżej podpisani: 

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

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

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

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

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

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

 

 (należy podać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 

działający w imieniu i na rzecz 

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

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

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

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

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

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

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej) 

 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę 

brutto/netto: ...................................zł  

 

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

2. Oświadczamy, że udzielamy – ….  miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru. 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do specyfikacji. 

Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 60 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

 

6. Oświadczamy, że wadium o wartości ………….............. PLN wnieśliśmy w dniu ............ 

w formie.......................................... (w przypadku zwrotu wadium w pieniądzu na rachunek krajowy 

Wykonawca wypełnia 6. 1. Wykonawca, którego wadium ma być zwrócone na rachunek zagraniczny 

wypełnia 6.2) 
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1) Wadium wniesione w pieniądzu w przedmiotowym postępowaniu proszę zwrócić na nr rachunku 

bankowego: ………………………………………………………… 

2) Wadium wniesione w pieniądzu w przedmiotowym postępowaniu  

proszę zwrócić na: 

NAZWA BANKU/- ………………………………. 

NR ROZLICZENIOWY BANKU/ CLEARING CODE (eg. Sort Code/BLZ/ABA) -

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

KOD SWIFT/ BIC - ……………………………………………………………………….. 

ADRES BANKU - ………………………………………………………………………… 

NUMER RACHUNKU BANKU …………………………………………………………. 

(wypełnia Wykonawca wnoszący Wadium w pieniądzu) 

 

7. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części 

zamówienia ………………………………………………………….  

 

8. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.  

 

9. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach 

nr:..........................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

8) .............................................................................................  

9) ............................................................................................. 

.................., dn. ...................................... 

 

 

 

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

(podpis i pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

 

Nr postępowania: ZP/463/050/R/12 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(art. 22 ust. 1 uPzp) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 5 000 000 Euro na Budowa Budynku „B Centrum nanotechnologii Politechniki 

Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość z parkingiem podziemnym, 

układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną oświadczamy, że spełniamy warunki udziału  

w postępowaniu określone SIWZ, 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 3 do SIWZ 

 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

 

Nr postępowania: ZP/463/050/R/12 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

(art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 5 000 000 Euro na Budowa Budynku „B Centrum nanotechnologii Politechniki 

Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość z parkingiem podziemnym, 

układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną ZP/…/050/R/12, oświadczamy, że: nie ma podstaw do 

wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 uPzp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 

do występowania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

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

(pieczęć Wykonawcy)       
 

                              Załącznik  Nr 4 do SIWZ 

 ZP/463/050/R/12 
 

 

WYKAZ 

Wykonanych  należycie robót budowalnych potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa  

w rozdziale IV. 1. b ) SIWZ ZP/463/050/R/12 

Budowa Budynku „B Centrum nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki 
 i Kształcenia na Odległość z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą 

techniczną, 

  

 

LP 

 

Nazwa zrealizowanej Dostawy 

krótki opis potwierdzający, spełnianie warunku 

udziału dot. wiedzy i doświadczenia opisanego w 

ppkt b) pkt 1 rozdziału IV. specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

Wartość  
Miejsce i data 

wykonania dostawy 

   

 

 

 

 

  

    

    

  

 

  

   

 

 

 

 

 

  

    

    

 
UWAGA!   Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane 

należycie.  

 

 
   
 

            
     ___________________________________________ 

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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     Załącznik nr 6 

nr sprawy ZP/463/050/R/12 

 

dot. postępowania pod nazwą: Budowa Budynku „B Centrum nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, 

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość z parkingiem podziemnym, układem 

drogowym oraz infrastrukturą techniczną 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 

Nazwa Wykonawcy : ......................................................................................................................  

Adres: ........................................................................................................................................  

 

 
 
Imię i nazwisko 

 

 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 
(Funkcja) 

 

 
Kwalifikacje zawodowe 

(opis posiadanych 
uprawnień) 

 

 
 
Podstawa do dysponowania 

wskazaną osobą 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 

 

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

(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do  

        składania oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 

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

    pieczęć wykonawcy 

          ................................... dnia ........................2012 r. 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................  

Adres Wykonawcy.............................................................................................................. .... 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na zadanie pn. 

Budowa Budynku „B Centrum nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki 

i Kształcenia na Odległość z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną 

Nr sprawy: ZP/463/050/D/12 

 

 

Oświadczam (-y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu ww. Zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

                     

 

 

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

        (podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do  

    składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ. 

ZP/463/050/R/12 

________________________________  

     (pieczątka firmowa wykonawcy)  

  

  

  

  

  

Oświadczenie rejestracyjne 

  

  

  

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Budowa Budynku  

„B Centrum nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na 

Odległość z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną. 

 

 (nazwa postępowania) ZP/…/050/R/12 (numer postępowania) informuję, że:   

  

1)  zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej, poufny identyfikator, komplet login – hasło należy  przesłać 

na adres e-mail:   

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

  

2)  osobą upoważnioną do otrzymania poufnego identyfikatora, kompletu login - hasło i odpowiedzialną za jego 

poufność jest:  

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

imię i nazwisko  

 

3)  osobą upoważnioną do sygnowania ofert składanych w trakcie aukcji bezpiecznym podpisem elektronicznym 

jest:  

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

imię i nazwisko  

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

imię i nazwisko  

  

                                        

                        

  

  

  

     ______________________________________  

(podpis własnoręczny osoby(osób)  

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

 


