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I. ZAMAWIAJĄCY 
 
POLITECHNIKA GDAŃSKA.  
ul. G. NARUTOWICZA 11/12 
80-233 GDAŃSK 
 
Postępowanie prowadzi: 
 
POLITECHNIKA GDAŃSKA 
Dział Zamówień Publicznych 
FAX (0-58) 347-29-13 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39 – 46 ustawy Pzp. 

3. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie 
przepisy ustawy Pzp i akty wykonawcze do ustawy Pzp. 

 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji, dokonywanie drobnych napraw, 
awaryjne uwalnianie osób i ładunków z dźwigów osobowych, suwnic, oraz urządzeń do 
przewozu osób niepełnosprawnych, w budynkach Politechniki Gdańskiej. 

2. Słownik zamówień CPV 
Przedmiot główny: 
50.00.00.00-5: Usługi naprawcze i konserwacyjne. 
Przedmioty dodatkowe: 
50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów. 
50740000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników. 
50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie konserwacji, dokonywanie napraw oraz 
awaryjnego uwalniania osób i ładunków z  urządzeń transportu bliskiego w budynkach 
Politechniki Gdańskiej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 
do SIWZ. 

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 10% zamówienia podstawowego 
obejmującego konserwację oraz do 20% zamówienia podstawowego obejmującego naprawy 
wraz z częściami zamiennymi. 

5. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak 
zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego, po wykorzystaniu kwot 
wynagrodzenia umownego przeznaczonych odpowiednio na realizację zamówienia 
podstawowego obejmującego konserwacje lub naprawy wraz z częściami zamiennymi.  

6. Zakres i warunki konserwacji urządzeń  
a) Konserwacja urządzeń musi odbywać się w zakresie i zgodnie z zaleceniami producenta 

oraz przyjętymi przepisami i dokumentacją, a w szczególności z:  
i. Dokumentacją Techniczno-Ruchową. 
ii. Instrukcją Obsługi i Konserwacji Urządzeń. 
iii. Przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 
iv. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, Dz. U. Nr 193 poz. 
1890 z 2003 r. 

b) W zakresie wykonywania konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania 
przeglądów mających na celu: 

i. utrzymywanie urządzeń w ruchu oraz sprawdzanie bezpieczeństwa w ramach 
obowiązujących przepisów. 
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ii. sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów 
hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań. 

iii. sprawdzenie działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych. 
iv. sprawdzenie działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych. 
v. sprawdzenie prawidłowości obsługi urządzenia. 
vi. bieżące usuwanie drobnych usterek i innych nieprawidłowości występujących 

w procesie użytkowania oraz zapobieganie powstawaniu awarii 
vii. uzupełnianie smaru oraz oleju lub całkowita ich wymiana 
viii. czyszczenie i regulacja urządzeń napędowych oraz sterujących 
ix. bezzwłoczne powiadomienie zamawiającego o przyczynach, które spowodowały 

konieczność wyłączenia urządzenia eksploatacji 
c) Listę drobnych materiałów używanych w czasie konserwacji, które należy uwzględnić 

w cenie przeglądu konserwacyjnego stanowi załącznik nr 4 do wzoru umowy 
d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych prac kontrolno-pomiarowych 

niezbędnych do prawidłowej oceny stanu urządzeń i instalacji elektrycznych i sprawdzania 
stanu izolacji zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz sporządzania protokołów 
z opisem przeprowadzonych prac konserwacji prewencyjnej z w/w prac według wzoru 
stanowiącego załączniku nr 5 do wzoru umowy i przekazania ich Zamawiającemu oraz 
dołączenia kopii do książek rewizyjnych poszczególnych urządzeń. 

e) W ramach konserwacji Wykonawca musi uwzględnić uczestniczenie w okresowych 
kontrolach prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego 

7. Zakres i warunki napraw 
a) Wymiana niesprawnych lub zużytych elementów urządzenia transportu bliskiego, może 

nastąpić tylko po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu jej ceny z upoważnionym 
przedstawicielem Zamawiającego. Uzgodnienie ceny materiału odbywać się będzie na 
podstawie co najmniej trzech ofert cenowych na dany element urządzenia 
przedstawionych przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji. Akceptacja w formie 
pisemnej winna być przesłana na adres mailowy lub faxem . 

b) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać wymieniane elementy i części urządzeń po 
cenach rynkowych, korzystnych dla Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji cen 
przez Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do dostarczenia własnych części. 

c) Czas usunięcia awarii nie powinien trwać dłużej niż 48 godzin od momentu akceptacji 
kwoty za usunięcie danej awarii przez zamawiającego, a jeżeli naprawa wymaga zakupu 
części zamiennych, trudno osiągalnych, czas ten nie powinien przekroczyć 2 tygodni.  

d) Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych elementów oraz części 
zamiennych, objętych gwarancją producenta. 

e) Na wykonane naprawy Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji lecz nie 
krótszej niż gwarancja producenta wymienianego elementu. Wszystkie naprawy w ramach 
gwarancji nie mogą trwać dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia.  

f) Procedura związana z naprawą urządzeń transportu bliskiego będących przedmiotem 
zamówienia:  

i. Zgłoszenie awarii w danym urządzeniu przez upoważnionego pracownika PG lub 
wykryciu awarii lub groźby awarii przez Konserwatora podczas comiesięcznej 
konserwacji. Wykonawca niezwłocznie potwierdza faksem lub pocztą elektroniczną 
otrzymanie zgłoszenia lub potrzeby naprawy nie wchodzącej w zakres konserwacji.  

ii. Serwis Wykonawcy dokonuje oględzin urządzenia, sporządza kalkulacje naprawy 
i najpóźniej do następnego dnia roboczego przedstawia przedstawicielowi 
Zamawiającego do akceptacji.  

iii. Przedstawiciel Zamawiającego akceptuje kalkulacje Kosztów naprawy lub stosuje 
pismo z uwagami do sporządzonej kalkulacji, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania 
kalkulacji. 

iv. Po usunięciu awarii serwis sprawdza poprawność działania urządzenia i potwierdza 
usunięcie awarii protokołem (wzór protokołu załącznik nr 5 do wzoru umowy) 
zawierającym informacje o ilości i rodzajach wymienionych części, czasem usunięcia 
awarii oraz informacji o udzielonej gwarancji na daną naprawę. Protokół potwierdza 
uprawniona osoba ze strony Zamawiającego. 

v. Rozpoczęcie i zakończenie pracy należy zgłosić upoważnionemu pracownikowi PG, 
a w przypadku jego nieobecności pracownikowi portierni.  
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8. Zakres i warunki uwalniania osób i ładunków . 
a) Wykonawca w przypadku zatrzymania się urządzenia transportu bliskiego i niemożności 

natychmiastowego uruchomienia ich przez osobę obsługującą lub upoważnioną przez 
Zamawiającego zapewni gotowość do świadczenia usługi awaryjnego uruchomienia 
urządzeń transportu bliskiego i uwolnienia osób lub ładunków 

b) Wykonawca musi posiadać takie środki transportu, które pozwolą mu zorganizować 
awaryjne uwolnienie osób lub ładunków, tak aby czas reakcji od wezwania do podjęcia 
czynności na miejscu zdarzenia nie był dłuższy niż 30 min. 

c) Wykonawca będzie gotowy na zgłoszenie przedstawiciela Zamawiającego do świadczenia 
usługi awaryjnego uruchomienia urządzeń transportu bliskiego i uwalnianie osób 
i ładunków przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. 

d) Dla sprawnej realizacji zamówienia Wykonawca musi podać Zamawiającemu numery 
telefonów kontaktowych do co najmniej trzech osób upoważnionych przez Wykonawcę do 
zorganizowania interwencji na wezwanie Zamawiającego. 

e) W przypadku awaryjnego zatrzymania urządzenia transportu bliskiego Wykonawca 
dokona przeglądu danego urządzenia i dostarczy pisemną informację o stanie urządzenia 
nie później niż następnego dnia roboczego od daty zgłoszenia awaryjnego zatrzymania. 

9. Ogólne warunki realizacji zamówienia. 
a) Prace konserwacyjne zaliczane są do prac wykonywanych w warunkach szczególnego 

zagrożenia i muszą być wykonywane zgodnie ze wszelkimi przepisami obowiązującymi 
dla tego typu prac. 

b) Wykonawca musi posiadać zaświadczenie potwierdzające, iż spełnia określone 
przepisami wymagania jakościowe w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych np. 
certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważny. 

c) Wykonawca musi posiadać w dyspozycji osobę posiadającą aktualne uprawnienia „SEP”- 
grupa 1 w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kW na stanowisku 
eksploatacji oraz aktualne zaświadczenie uprawniające do konserwacji i naprawy 
dźwigów, suwnic i urządzeń do przewozu osób niepełnosprawnych grupy: I (pierwszej)– 
wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność przygotowania miejsca pracy. 
e) Wykonywane czynności w ramach prowadzenia konserwacji i napraw nie mogą  naruszać 

gwarancji producenta urządzeń. 
f) Konserwację należy wykonywać, w godzinach od 7:30 do 15:30, w dni robocze od 

poniedziałku do piątku. 
g) Ceny jednostkowe za wykonywanie konserwacji, dokonywanie napraw i awaryjne 

uwalnianie osób i ładunków uwzględniają wszystkie koszty związane z terminowym 
i pełnym wykonaniem tych usług, w tym koszty drobnych materiałów eksploatacyjnych 
(wymienionych w załączniku nr 4 do umowy) oraz dojazdu do Zamawiającego wliczając 
w to, koszty wjazdu na teren Politechniki Gdańskiej. 

h) W wypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zobowiązań wymienionych 
w przedmiocie zamówienia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe 
szkody w tym również szkody, jakie poniosą osoby trzecie. 

i) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się  od odpowiedzialności cywilnej   
w zakresie prowadzonej  działalności  gospodarczej   związanej  z  przedmiotem 
zamówienia,  na kwotę nie niższą  niż  1 000 000,00 zł na czas obowiązywania umowy. 

j) W związku z trwającymi aktualnie umowami na konserwacje, dwa dźwigi będą objęte 
konserwacją od momentu zakończenia bieżących umów tj. 

i. dźwig o nr UDT 3106009659 od dnia 30.09.2014 (czas trwania umowy 26 miesięcy) 
ii. dźwig o nr UDT 3106009921 od dnia 30.03.2015 (czas trwania umowy 20 miesięcy) 

k) Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług konserwacji i uwalniania osób i ładunków 
z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej w ramach prawa 
opcji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt c wzoru umowy, zostanie ustalone w wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług konserwacji i uwalniania osób 
i ładunków z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskie 

l) Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług napraw urządzeń transportu bliskiego 
w ramach zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 4ust. 1 pkt b wzoru umowy, 
zostanie ustalone w następujący sposób: szacowana liczba roboczogodzin na naprawy 
zostanie pomnożona przez zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie stawkę 
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roboczogodziny za naprawy; następnie kwota ta zostanie powiększona o szacowany koszt 
części zamiennych. Zamawiający szacuje, że łączny czas napraw w trakcie trwania 
umowy wyniesie ok. 1225 roboczogodzin. Szacowany koszt części zamiennych wyniesie: 
93 013,24 zł brutto. 

m) Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług napraw urządzeń transportu bliskiego 
w ramach zamówienia podstawowego  w ramach prawa opcji, o którym mowa w § 6 ust. 1 
pkt d wzoru umowy, zostanie ustalone w wysokości 20% wartości wynagrodzenia z tytułu 
świadczenia usług napraw urządzeń transportu bliskiego budynkach Politechniki Gdańskie 

n) Liczba roboczogodzin na naprawy oraz koszt części zamiennych zostały oszacowane na 
podstawie analizy realizacji zamówienia usługi będące przedmiotem niniejszego 
postępowania w latach ubiegłych.  

 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia 
nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się 
doświadczeniem w wykonaniu należycie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie konserwacji oraz dokonywania 
napraw dźwigów osobowych i suwnic o łącznej wartości nie mniejszej niż 
400 000,00 zł brutto. 
Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, 
że wykazane usługi zostały wykonane należycie. 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia „SEP”- 
grupa 1 w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kW na 
stanowisku eksploatacji oraz aktualne zaświadczenie uprawniające do konserwacji 
i naprawy dźwigów, suwnic i urządzeń do przewozu osób niepełnosprawnych 
grupy: I (pierwszej)– wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp. 

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 wykonywaniu zamówienia. 
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4. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana 
będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu 
dokumenty i oświadczenia. 

 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY DO 
SKŁADANEJ OFERTY. 
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonych w rozdziale V niniejszej SIWZ, Wykonawcy muszą złożyć:  
a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 

SIWZ. Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę. 
b. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
– załącznik nr 6 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dowody, czy usługi zostały 
należycie wykonane. 

Uwaga: 
Główną/-e usługę/-i Zamawiający określił w warunku udziału w postępowaniu. 

c. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania 
tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 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, należy 
złożyć: 

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – 
załącznik nr 5 do SIWZ. 

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

 Dokument powinien być wystawiony, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 b) składa: 

a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 

 Dokument powinien być wystawiony, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

b) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
Dokument powinien być wystawiony, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
należy złożyć informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej  – załącznik 
nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji 
zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami) - listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy – załącznik 
nr 7 do SIWZ, 

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał 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, 
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musi przedstawić pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

6. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w formie kserokopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 
VII. ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW  
1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

niniejszego zamówienia publicznego. 
2. Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o zamówienie 
publiczne albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego  

3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa. 
W dokumencie tym powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli tych Wykonawców. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do 
SIWZ. 

4. Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI, pkt. 2 i 4 SIWZ powinny być złożone 
przez każdego Wykonawcę.  

5. Warunki udziału określone w rozdz. V, pkt. 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o zamówienie mogą spełniać łącznie. 

6. Oferta powinna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika. 

7. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać 
przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 
Termin, na jaki zostanie zawarta umowa, nie może być krótszy od terminu określonego na 
wykonanie zamówienia. 

8. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 

 
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faxu pod 
nr (58) 347-29-13, lub drogą mailową na adres: dzp@pg.gda.pl lub renskowr@pg.gda.pl  
Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawca przekazują faxem lub drogą mailową, na żądanie drugiej strony każda ze 
stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotowego postępowania, Zamawiający 
upoważnia: Renatę Bartuś 

       w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 – 15:30. 
 

Adres korespondencyjny: 
Politechnika Gdańska  

Dział Zamówień Publicznych 
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk – Wrzeszcz 
Gmach Główny skrzydło B, pok. 212 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, przesyłając treść zapytań i odpowiedzi bez ujawniania 
źródła zapytania Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także umieści taką informację 
na stronie internetowej Zamawiającego (www.dzp.pg.gda.pl) pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 

mailto:dzp@pg.gda.pl
mailto:renskowr@pg.gda.pl
http://www.dzp.pg.gda.pl/
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specyfikacji, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz umieści na własnej stronie internetowej. 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego pytania. 

 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł, słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 

- przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  
Bank Millennium S.A. 

64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 
 z dopiskiem: „Wadium do przetargu na konserwacje, dokonywanie napraw oraz awaryjne 

uwalnianie osób i ładunków z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki 
Gdańskiej. 

wg SIWZ-ZP/464/055/U/13  
 
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 02.12.2013 r. do 
godz. 10:00. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z tym,  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych 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 (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 42, poz. 275). 

3. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt. 2 ÷ 5, oryginał 
dokumentu wadium należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki 
Gdańskiej (Gmach B, wysoki parter) lub przesłać pocztą (Kwestura Politechniki Gdańskiej, 
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Wadium do przetargu na konserwacje, 
dokonywanie napraw oraz awaryjne uwalnianie osób i ładunków z urządzeń transportu 
bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej. ZP/464/055/U/13”), natomiast potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu dołączyć do oferty. 

4. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt. 2 ÷ 5, Zamawiający będzie 
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 
02.12.2013 r. do godz. 10:00 Zamawiający otrzyma stosowny dokument. 

5. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie  
z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 

1) Nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji 
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 

2) Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 
3) kwotę, 
4) termin ważności, 
5) mieć formę bezwarunkowego, płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 
6) być nieodwołalny, 
7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy – Pzp. 
8) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub  
w wymaganej formie na cały okres związania ofertą, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania. 

7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy – Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz  
z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
Ustawy – Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie.  
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8. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy – Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz  
z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt.7 i 8 zwróci Wykonawcom wniesione wadium, zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1 ÷ 4 Ustawy – Pzp. 
 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, 

długopisem lub nieścieralnym atramentem). Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania oferty w postaci elektronicznej. 

3. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi 
odpowiadać treści SIWZ. 

4. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile 
prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 

5. 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. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
10. Informacje w złożonej ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. 
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 
11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993r. 
Nr.47 poz. 211 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą 
w sposób trwały. 

11. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (opakowaniu), koperta (opakowanie) 
powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Wykonawcy oraz 
być oznaczona w następujący sposób: 
 

„Oferta na konserwacje, dokonywanie napraw oraz awaryjne uwalnianie osób 
i ładunków z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej – wg 

ZP/464/055/U/2013  
Nie otwierać przed dniem 02.12.2013 r., godz. 10:30”. 

12. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz 

udziałem w postępowaniu. 
14. Wykonawca obowiązany jest do przekazania w ofercie prawdziwych danych i informacji. 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeśli stwierdzi, że złożone przez 
niego informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 

15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być 

doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, przed upływem terminu 

składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być 
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opakowane i oznaczone tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe 

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

 
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:  

 
Politechnika Gdańska  

ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk – Wrzeszcz 

Dział Zamówień Publicznych p. 212 gmach B 
2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30. 
3. Termin składania ofert upływa 02.12.2013 r., o godzinie 10:00. 
4. O terminie złożenia będzie decydował termin dostarczenia oferty do Zamawiającego a nie 

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

5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt 3 zostaną 
niezwłocznie zwrócone. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, 
pod adresem: 

Politechnika Gdańska  
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk – Wrzeszcz 
Gmach Główny Sala Kolegialna 

7. Otwarcie ofert jest jawne. 
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
9. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy Wykonawców ich adresy, 

ceny ofertowe oraz informacje określone w 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.  

 
 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
1. Cenę oferty Wykonawcy są zobowiązani obliczyć w „Formularzu cenowym” – załącznik 

nr 4 do SIWZ. 
2. Ceną oferty jest cena brutto obejmująca całość przedmiotu zamówienia. Ceną oferty jest 

cena wpisana na druku „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ. 
3. Należy wycenić każdą pozycję przedstawioną w formularzu cenowym. Niespełnienie tego 

wymogu spowoduje odrzucenie oferty. 
4. Wszystkie puste kolumny w formularzu cenowym muszą być wypełnione. 
5. W kolumnach:  

a) D – wpisuje się cenę jednostkową brutto za m-c, 
b) G – wpisuje się wartość brutto stanowiącą iloczyn wartości z kolumn C, D i E. 

6. Wartość brutto w kolumnie G w każdej sumuje się i wpisuje w wierszu „Razem”. 
7. Cenę za wykonanie wg wzoru podanego w formularzu cenowym. 
8. Ceną oferty jest suma wartości brutto za wykonanie konserwacji urządzeń transportu 

bliskiego oraz awaryjne uwalnianie osób i ładunków oraz wartości brutto za wykonanie 
napraw. 

9. Cenę oferty brutto należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
10. Cena oferty musi być podana cyframi i słownie.  
11. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również upusty oraz koszty związane 
z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

12.  Ceny brutto, podane przez Wykonawcę w ofercie, obowiązują przez cały okres związania 
ofertą, nie będą zmieniane w trakcie realizacji zamówienia i nie będą podlegały 
waloryzacji.  

13. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY. 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym 

kryterium: cena oferty - waga 100% 
2. Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Ocena punktowa 

pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: 
 

Wg
Cb

Cn
Pc   

gdzie:   Pc – otrzymane punkty za cenę 
Cn – najniższa cena spośród złożonych (ważnych) ofert 

                   Cb – cena badanej oferty 
    Wg – waga kryterium ceny 
 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. 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. 

6. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności ofert z SIWZ, nie powodujące 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. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu 
z postępowania o zamówienie publiczne, którego oferta nie zostanie odrzucona 
z postępowania oraz zaproponuje najkorzystniejszą ofertę. 

 
 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY 
1. Zamawiający wypełni umowę na podstawie danych z oferty oraz danych przekazanych 

przez wybranego Wykonawcę. 
2. Zamawiający prześle do Wykonawcy wypełnioną umowę w celu jej zaparafowania 

i podpisania. 
 

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
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XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, są określone we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych 
postanowień umowy: 

a. przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku skorzystania przez 
zamawiającego z prawa opcji o której mowa w § 1ust. 5 wzoru umowy lub 
niewykorzystania zakresu finansowego Umowy.  

b. zmiany ceny spowodowaną zmianą obowiązujących stawek podatkowych: Cena 
umowy brutto może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki 
podatku VAT, na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się 
odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury 

c. Zmian osób reprezentujących strony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) 

d. zmiany danych teleadresowych zapisanych w umowie 
 
XVIII. ROZLICZENIA FINANSOWE POMIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ 
Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą dokonywane będą 
w PLN. 
 
 
XIX. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
Podmiotom, o których jest mowa w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale VI ustawy Pzp. 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-ZP/464/055/U/13 
 
Wykaz dokumentów, dla których ustalono wzory: 
 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.  
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 

Pzp. 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału 

w postępowaniu. 
4. Załącznik nr 4 – Formularz cenowy 
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
6. Załącznik nr 6 – Wykaz usług. 
7. Załącznik nr 7 – Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej wraz 

z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 
26 ust. 2d ustawy 

8. Załącznik nr 8 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
9. Załącznik nr 9 – Wzór pełnomocnictwa 

 
 

 



 13 

Załącznik nr 1 
do SIWZ – ZP/464/055/U/13 

   
Wykonawca (pieczęć) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
Zamawiający: 
Politechnika Gdańska 
Ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 
Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na: 

 
Konserwacje, dokonywanie napraw oraz awaryjne uwalnianie osób i ładunków z urządzeń 

transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej 
 

     
My, niżej podpisani: 
 
1. imię  ……………………… nazwisko ………………………………………. 
 
2. imię ………………………. Nazwisko ………………………………………. 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa firmy: 
 
 

Adres firmy: 
 
 

 

REGON nr: 
 
 

NIP nr: 

Nr. telefonu: 
 

 

Nr. fax: 

Nazwa banku  
 
 

e-mail:  

Nr rachunku bankowego 

 
 
Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ  
 
Za cenę brutto: ……………………….. PLN, słownie:……………………………………………   
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty. 
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 
nr 5 do specyfikacji i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania Umowy w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego.  

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 
składania ofert. 

4. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy należycie, w terminie 36 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. 

5. Akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy. 
6. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania, stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:......... 

7. Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale* podwykonawców, którzy będą realizować 
n/w części zamówienia: 

a) …………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………… 
c) …………………………………………………………… 
8. Oferta nasza zawiera łącznie ……. ponumerowanych stron. 
9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) …………………………………………………………………. 
2) …………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………….. 
4) ……………………………………………………………………… 
5) ……………………………………………………………………… 
6) ……………………………………………………………………… 
7) ……………………………………………………………………… 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

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

  (Miejscowość, data)       (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
   

do SIWZ – ZP/464/055/U/13 
 
 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

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

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „konserwacje, dokonywanie napraw oraz awaryjne uwalnianie osób 
i ładunków z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej”, wg 
zamówienia ZP/464/055/U/13 

 
Oświadczam (oświadczamy), że: 

 
spełniam (spełniamy) warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907), dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..    ………………………………………. 
      (miejscowość, data)     (podpis i pieczęć Wykonawcy lub 
          upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy (-ów) 
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   Załącznik nr 3 
        do SIWZ – ZP/464/055/U/13  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „konserwacje, dokonywanie napraw oraz awaryjne uwalnianie osób 
i ładunków z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej”, wg 
zamówienia ZP/464/055/U/13 

 
Oświadczam (oświadczamy), że 

 
nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania na podstawie przesłanek,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) 
 
 
 
 
 
…………………………………..    ………………………………………. 
      (miejscowość, data)     (podpis i pieczęć Wykonawcy lub 
           upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy (-ów) 
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Załącznik nr 5 
do SIWZ – ZP/464/055/U/13 

WZÓR UMOWY 
 
Nr postępowania: …………………………….. 
 
zawarta w dniu ………………………… r. 
pomiędzy: 
Politechniką Gdańską,  
ul. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 
zwaną dalej “Zamawiającym” 
oraz 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
NIP                ……………………………………  
REGON         …………………………………… 
KRS/CEIOG  ……………………………………. 
 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………… 
zwanym dalej “Wykonawcą” 
zwanymi dalej łącznie „stronami" 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawa Pzp., zawarto umowę 
o następującej treści. 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 
konserwacji, dokonywania napraw oraz awaryjnego uwalniania osób i ładunków 
z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej 

2. Planowana liczba konserwacji i napraw ma charakter szacunkowy i w związku z tym, 
Zamawiający ma prawo do niezrealizowania przedmiotu w pełnym zakresie, tj. planowanej 
liczby konserwacji i napraw. 

3. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie 
konserwacji urządzeń transportu bliskiego, w poszczególnych obiektach. 

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 10% zamówienia podstawowego 
obejmującego konserwację oraz do 20% zamówienia podstawowego obejmującego 
naprawy wraz z częściami zamiennymi. 

5. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak 
zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego, po wykorzystaniu kwot 
wynagrodzenia umownego przeznaczonych odpowiednio na realizację zamówienia 
podstawowego obejmującego konserwacje lub naprawy wraz z częściami zamiennymi.  

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) wraz z ofertą 
(Załącznik nr 2 do umowy) stanowią integralną część umowy. Szczegółowe dane 
techniczne urządzeń transportu bliskiego oraz miejsce ich zainstalowania zawarte są 
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy  

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

Zamawiający ustala termin realizacji niniejszej umowy na okres: …………………………… 
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§ 3 
WARUNKI REALIZACJI 

1. Warunki realizacji usługi: konserwacji urządzeń transportu bliskiego 
1) Wykonawca będzie wykonywał konserwacje, objęte przedmiotem umowy, raz w miesiącu, 

do 25 dnia każdego miesiąca 
2) Wszelkie prace konserwacyjne będą wykonywane w dni robocze zamawiającego w czasie 

godzin pracy tzn., 730-1530  . Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy  

3) Konserwacja urządzeń musi odbywać się w zakresie i zgodnie z zaleceniami producenta 
oraz przyjętymi przepisami i dokumentacją, a w szczególności z:  
a) Dokumentacją Techniczno-Ruchową. 
b) Instrukcją Obsługi i Konserwacji Urządzeń. 
c) Przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 
d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, Dz. U. Nr 193 poz. 
1890 z 2003 r. 

4) W zakresie wykonywania konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania 
przeglądów mających na celu: 
a) utrzymywanie urządzeń w ruchu oraz sprawdzanie bezpieczeństwa w ramach 

obowiązujących przepisów. 
b) sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych 

oraz cięgien nośnych i ich zamocowań. 
c) sprawdzenie działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych. 
d) sprawdzenie działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych. 
e) sprawdzenie prawidłowości obsługi urządzenia. 
f) bieżące usuwanie drobnych usterek i innych nieprawidłowości występujących 

w procesie użytkowania oraz zapobieganie powstawaniu awarii 
g) uzupełnianie smaru oraz oleju lub całkowita ich wymiana 
h) czyszczenie i regulacja urządzeń napędowych oraz sterujących 
i) bezzwłoczne powiadomienie zamawiającego o przyczynach, które spowodowały 

konieczność wyłączenia urządzenia eksploatacji 
5) Listę drobnych materiałów używanych w czasie konserwacji, które należy uwzględnić 

w cenie przeglądu konserwacyjnego stanowi załącznik nr 4 niniejsze umowy. 
6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych prac kontrolno-pomiarowych 

niezbędnych do prawidłowej oceny stanu urządzeń i instalacji elektrycznych i sprawdzania 
stanu izolacji zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz sporządzania protokołów 
z opisem przeprowadzonych prac konserwacji prewencyjnej z w/w prac według wzoru 
stanowiącego załączniku nr 5 niniejszej umowy i przekazania ich Zamawiającemu oraz 
dołączenia kopii do książek rewizyjnych poszczególnych urządzeń. 

7) W ramach konserwacji Wykonawca musi uwzględnić uczestniczenie w okresowych 
kontrolach prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego 

8) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo wykonanej konserwacji Zamawiający złoży 
reklamację Wykonawcy. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 5 dni od momentu 
zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu, reklamacja uznana będzie za 
przyjętą w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

2. Warunki realizacji usługi: awaryjnego uwalniania osób i ładunków z urządzeń 
transportu bliskiego 

1) Usługa awaryjnego uwalniania osób i ładunków będzie świadczona przez wykonawcę całą 
dobę w wszystkie dni tygodnia, uwzględniając w tym dni ustawowo wolne od pracy oraz 
święta. 

2) Czas od momentu zgłoszenia uwięzienia osób lub ładunków w urządzeniach transportu 
bliskiego do podjęcia przez Wykonawcę  akcji uwalniania osób lub ładunków na miejscu 
zdarzenia nie może przekraczać 30 min. 

3) Dla sprawnej realizacji umowy Wykonawca musi podać Zamawiającemu numery 
telefonów kontaktowych do co najmniej trzech osób upoważnionych przez Wykonawcę do 
zorganizowania interwencji na wezwanie Zamawiającego. 

4) W przypadku awaryjnego zatrzymania urządzenia transportu bliskiego Wykonawca 
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dokona przeglądu danego urządzenia i dostarczy pisemną informację o stanie urządzenia 
nie później niż następnego dnia roboczego od daty zgłoszenia awaryjnego zatrzymania. 

3. Warunki realizacji usługi: naprawy urządzeń transportu bliskiego 
1) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia transportu 

bliskiego przez konserwatora lub zgłoszenia przez Zamawiającego takiego faktu, 
wykonawca zbada przyczynę awarii i  najpóźniej do następnego dnia roboczego od daty 
zgłoszenia dostarczy do akceptacji przez zamawiającego, wycenę naprawy. 

2) Wymiana niesprawnych lub zużytych elementów urządzenia transportu bliskiego, może 
nastąpić tylko po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu jej ceny z upoważnionym 
przedstawicielem Zamawiającego. Uzgodnienie ceny materiału odbywać się będzie na 
podstawie co najmniej trzech ofert cenowych na dany element urządzenia 
przedstawionych przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji. Akceptacja w formie 
pisemnej winna być przesłana na adres mailowy lub faxem . 

3) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać wymieniane części zamienne po cenach 
rynkowych. W przypadku braku akceptacji cen części zamiennych przez Zamawiającego, 
zastrzega on sobie prawo do nabycia i dostarczenia części Wykonawcy we własnym 
zakresie. 

4)  Czas usunięcia awarii nie powinien trwać dłużej niż 48 godzin od momentu akceptacji 
kwoty za usunięcie danej awarii przez zamawiającego, a jeżeli naprawa wymaga zakupu 
części zamiennych, trudno osiągalnych, czas ten nie powinien przekroczyć 2 tygodni.  

5) Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych elementów oraz części 
zamiennych, objętych gwarancją producenta. 

6) Na wykonane naprawy Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji lecz nie 
krótszej niż gwarancja producenta wymienianego elementu.  

7) Wszystkie naprawy w ramach gwarancji nie mogą trwać dłużej niż 48 godzin od momentu 
zgłoszenia.  

4. Ogólne warunki realizacji 
1) W każdym z urządzeniu wykonawca winien umieścić informacje z numerami kontaktowymi 

czynnymi 24/7 pod które można dzwonić w razie zatrzymania się dźwigu. Informacja 
winna być umieszczona w kabinie dźwigu w widocznym miejscu, na wysokości wzroku, 
w okolicy panelu sterowania widy i nie może zasłaniać żadnych innych tablic 
informacyjnych lub panelu sterowania. Informacja winna być zamocowana w trwały 
sposób uniemożliwiający jej przypadkowe zniszczenie lub zdjęcie. W razie stwierdzenia 
podczas konserwacji braku lub zniszczenia przedmiotowej informacji wykonawca uzupełni 
brak w ramach miesięcznej konserwacji urządzenia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się  od odpowiedzialności cywilnej   
w zakresie prowadzonej  działalności  gospodarczej   związanej  z  realizacją przedmiotu 
umowy,  na kwotę nie niższą  niż  1 000 000,00 zł na czas obowiązywania niniejszej 
umowy. 

3) Wykonawca obowiązany jest do utrzymywania ważności polisy ubezpieczeniowej przez 
cały okres obowiązywania niniejszej umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz naliczenia kary umownej  z § 6 ust. 6  
niniejszej umowy. 

 
 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą łącznie z zamówieniem 
w ramach opcji wynosi: 

     ……………………………………………………zł brutto  
słownie:…………………………………………………..………………………………/100 
w tym: 

a) wynagrodzenie za konserwacje i awaryjne uwalnianie osób i ładunków z urządzeń 
transportu bliskiego brutto  ........................................................................ zł 

b) wynagrodzenie za naprawy, usuwanie awarii i usterek brutto        
........................................................................ zł 

c) wynagrodzenie za konserwacje i awaryjne uwalnianie osób i ładunków z urządzeń 
transportu bliskiego w ramach opcji brutto ....................................................................... zł 
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d) wynagrodzenie za naprawy, usuwanie awarii i usterek w ramach opcji brutto 
....................................................................... zł 

  którą dysponuje Zamawiający do realizacji przedmiotu umowy. 
2. Rozliczanie realizowanego przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresach 

miesięcznych zgodnie ze złożoną ofertą cenową. 
3. Ceny jednostkowe za jednorazową konserwację urządzeń transportu bliskiego, 

zaoferowane przez Wykonawcę, uwzględniają wszystkie niezbędne koszty związane 
z terminowym i pełnym wykonaniem tej usługi, w tym koszty „drobnych” materiałów 
wyszczególnionych w załączniku nr 4, koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego, 
koszty wynikające z utrudnień w realizacji usługi związanych z użytkowaniem obiektów, 
ich lokalizacją. 

4. Cena jednostkowa za jednorazową konserwacje uwzględnia koszty usługi awaryjnego 
uwalniania osób i ładunków z urządzeń transportu bliskiego i uwzględnia wszystkie 
niezbędne koszty związane z terminowym i pełnym wykonaniem tej usługi, koszty dojazdu 
serwisanta do Zamawiającego, koszty wynikające z utrudnień w realizacji usługi 
związanych z użytkowaniem obiektów, ich lokalizacją. 

5. Cena jednostkowa za jednorazową konserwacje uwzględnia koszty przyjazdu, weryfikacji 
zgłoszenia, oraz uruchomienie urządzenia w przypadku gdy nie jest wymagana naprawa. 

6. Stawka roboczogodziny za naprawę urządzeń transportu bliskiego, uwzględnia wszystkie 
koszty związane z terminowym i pełnym wykonaniem tej usługi, w tym koszty dojazdu 
serwisanta do Zamawiającego, koszty wniesienia materiałów, koszty „drobnych” 
wyszczególnionych w załączniku nr 4 (bez kosztów wymienionych części 
zamiennych),koszty wynikające z utrudnień w realizacji usługi związanych 
z użytkowaniem obiektów, ich lokalizacją. 

7. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane 
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz warunkami 
określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, odnoszącymi się do przedmiotu umowy, 
w tym również zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, 
w tym podatek VAT 

8. W przypadku okresowego zaniechania wykonywania czynności konserwacyjnych 
urządzeń będących przedmiotem umowy z powodu ich remontu lub remontu budynku 
oraz przestojów spowodowanych dewastacją, brakiem zasilania, siłą wyższą i innymi 
przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, nastąpi korekta wynagrodzenia (obniżenie) za 
dany miesiąc. Wysokość korekty wynagrodzenia wynosiła będzie 1/30 ceny miesięcznej 
za konserwację danego urządzenia za każdy dzień przestoju, przy czym za miesiąc 
obrachunkowy przyjmuje się 30 dni. 

§ 5 
FINANSOWANIE 

 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. umowy 1 będzie płatne przelewem z konta 

zamawiającego: 
Bank Zachodni WBK S.A.I O /Gdańsk 
41-10901098-0000-0000-0901-5569 
na konto Wykonawcy: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

2. Faktury VAT winny być wystawiane comiesięcznie po wykonaniu konserwacji. 
3. Zapłata należności za faktury VAT będzie dokonywana przelewem w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
4. Wykonawca za wykonane usługi konserwacji urządzeń transportu bliskiego otrzyma 

wynagrodzenie wyliczone z przemnożenia liczby faktycznie wykonanych konserwacji 
przez odpowiadające im ceny jednostkowe za jednorazową konserwację zaoferowane 
przez Wykonawcę w ofercie. 

5. Za wykonane usługi napraw urządzeń transportu bliskiego Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie wyliczone z przemnożenia liczby faktycznie przepracowanych 
roboczogodzin przez stawkę roboczogodziny za oferowaną w ofercie, powiększone 
o koszt wymienionych części zamiennych. 
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6. Fakturowanie za wykonane konserwacje oraz usługę awaryjnego uwalniania osób 
i ładunków odbywać się będzie na koniec miesiąca rozliczeniowego. 

7. Fakturowanie za wykonane naprawy odbywać się będzie po całkowitej naprawie 
urządzenia w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

8. Podstawą do wypłacenia należności wynikającej z comiesięcznej konserwacji będzie 
prawidłowo wystawiona faktura, wraz z protokołami z wykonanej konserwacji podpisane 
przez uprawnione osoby ze strony zamawiającego oraz dostarczenie raportu 
zawierającego szczegółowe zestawienie wizyt serwisowych konserwatora oraz wszystkie 
zgłoszenia Zamawiającego 

9. Podstawą do wypłacenia należności wynikającej usługi naprawy będzie prawidłowo 
wystawiona faktura, wraz wyceną naprawy pisemnie zaakceptowaną przez uprawnione 
osoby ze strony zamawiającego oraz dokumentami na wymienione części i protokołem 
potwierdzającymi ich wymianę oraz okres gwarancji. 

§ 6 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu usługi konserwacji zgodnie z § 3 ust. 1 umowy -

w wysokości 700,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia 
2) za opóźnienie w reakcji na wezwanie do uwolnienia osób lub ładunków z urządzeń 

transportu bliskiego o której mowa w § 3 ust. 2 umowy - w wysokości 500,00 zł 
brutto za każde rozpoczęte 30 min opóźnienia  

3) za opóźnienie w dostarczeniu wstępnej kalkulacji naprawy, usunięciu awarii, 
usterki, zgodnie z § 3 ust. 3  umowy - w wysokości 300,00 brutto za każdy dzień 
opóźnienia. 

4) za opóźnienie w realizacji naprawy, usunięcia awarii, usterki, zgodnie z § 3 ust. 3 
umowy - w wysokości 300,00 brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu usługi konserwacji przekroczy ustalony przez 
Strony termin o ponad 30 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie 
uprawniony do naliczania kary umownej zgodnie z § 6 ust. 5 umowy  

3. W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu usługi naprawy przekroczy ustalony przez 
Strony termin o ponad 15 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie 
uprawniony do naliczania kary umownej - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1 

4. W przypadku rażącego zawyżania cen materiałów, części zamiennych lub czasu pracy 
przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem na przyszłość i będzie uprawniony do 
naliczania kary umownej - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 
1. 

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1. za odstąpienie Zamawiającego od wykonania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem 
okoliczności o których mowa w art. 145 ustawy Pzp 

6. W przypadku gdy wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub 
pomimo trzykrotnych uwag zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego, umowa nadal 
nie będzie wykonywania przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość i naliczania kary umownej w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o istnieniu okoliczności determinującej odstąpienie. 
Wykonawcy będzie przysługiwało wówczas wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część 
umowy. 

8. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody Zamawiającego 
lub osób trzecich, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę 
umowną na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 
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9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych 
postanowień umowy: 

1) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku skorzystania przez 
zamawiającego z prawa opcji o której mowa w § 1ust. 5 lub niewykorzystania 
zakresu finansowego Umowy.  

2) zmiany ceny spowodowaną zmianą obowiązujących stawek podatkowych: Cena 
umowy brutto może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki 
podatku VAT, na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się 
odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury 

3) Zmian osób reprezentujących strony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) 

4) zmiany danych teleadresowych zapisanych w umowie 
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta wykonawcy stanowią integralna 

cześć niniejszej umowy a warunki i postanowienia w niej zawarte wiążą strony. 
4. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej. 
5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 
93z pózn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne obowiązujące 
przepisy prawa.  

7. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla zamawiającego. 
8. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej  ze 

stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
2. Oferta  
3. Wykaz lokalizacyjny i dane techniczne urządzeń transportu bliskiego 
4. Wykaz drobnych materiałów  używanych do konserwacji urządzeń transportu   bliskiego 
5. Wzór protokołu  wykonania konserwacji/naprawy 
6. Lista osób uprawnionych do akceptacji protokołów z wykonywanych konserwacji 
7. Wzór miesięcznego raportu z wizyt serwisowych  
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Załącznik nr 3 do umowy 
Wykaz urządzeń transportu bliskiego 

Lp. nr ewidencyjny nr fabryczny  
rok 

budowy 
Producent 

ilość 
przystanków 

udźwig Maszynownia lokalizaja  Adres rejestracji urządzenia 

1 30 06 000001 47889 1990 Hiro -Lift 2 225 nie DS1  Gdańsk Traugutta 115 

2 30 06 000002 48451 1987 Hiro - Lift 2 225 nie EIA Gdańsk Narutowicza 11/12 

3 30 06 000027 11847 1977 ZUD W-wa 2 225 nie WETI A Gdańsk Narutowicza 11/12 

4 30 06 000106 91101 2001 Kalea Szwecja 2 300 nie Zarządzanie Gdańsk Traugutta 79 

5 30 06 000165 T-00809 2000 Altech Czechy 2 225 nie Bratniak Gdańsk Siedlicka 4 

6 30 06 000422 2012064977 2007 Multa 2 340 nie DS8 Gdańsk Wyspiańskiego 5a 

7 30 06 000468 7154 2007 Thyssen 2 230 nie WETI B Gdańsk Do Studzienki 16a 

8 30 06 000469 7155 2007 Thyssen 2 230 nie WETI B Gdańsk Do Studzienki 16a 

9 30 06 000741 THY4197 2009 VEKTOR 2 400 nie CSA Gdańsk Al. Zwycięstwa 12 

10 30 06 000742 THY4198 2010 VEKTOR 2 400 nie CSA Gdańsk Al. Zwycięstwa 12 

11 30 06 000837 SP3097 2010 Altech Czechy 2 225 nie EIA Gdańsk Narutowicza 11/12 

12 30 06 001099 12991 2011 VIMEC Włochy 2 250 nie Nano A Gdańsk Narutowicza 11/12 

13 30 06 001131 14153 2012 VIMEC Włochy 2 250 nie DS12 Gdańsk Traugutta 115a 

14 30 06 001175 8921 2001   2 100 nie CSA Gdańsk Aleja Zwycięstwa 12 

15 31 06 000106 3333 1956 ZUD W-wa 7 250 tak EIA Gdańsk Narutowicza 11/12 

16 31 06 000634 5420 1960 ZUD W-wa 4 300 tak Gmach Główny Gdańsk Narutowicza 11/12 

17 31 06 001805 A272 1971 ZUD W-wa 9 500 tak Skrzydło B Gdańsk Narutowicza 11/12 
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18 31 06 001806 A273 1971 ZUD W-wa 9 500 tak Skrzydło B Gdańsk Narutowicza 11/12 

19 31 06 001877 21519 1971 
Dźwigpol 

Mława 
6 320 tak ZOZ Gdańsk Narutowicza 11/12 

20 31 06 002086 36 1972 KDO W-wa 4 300 tak Chemia A Gdańsk Narutowicza 11/12 

21 31 06 002401 27671 1975 ZUD W-wa 5 500 tak OIO Gdańsk Narutowicza 11/12 

22 31 06 003293 A3410 1977 ZUD W-wa 10 800 tak OIO Gdańsk Narutowicza 11/12 

23 31 06 003294 A3411 1977 ZUD W-wa 10 1000 tak OIO Gdańsk Narutowicza 11/12 

24 31 06 003295 A3412 1977 ZUD W-wa 10 800 tak OIO Gdańsk Narutowicza 11/12 

25 31 06 003296 A3413 1977 ZUD W-wa 10 1000 tak OIO Gdańsk Narutowicza 11/12 

26 31 06 004791 585003 1989 KDO W-wa 10 500 tak Skrzydło B Gdańsk Narutowicza 11/12 

27 31 06 004837 A13511 1986 ZUD W-wa 10 800 tak DS2 Gdańsk Traugutta 115b 

28 31 06 004838 A13512 1986 ZUD W-wa 10 800 tak DS2 Gdańsk Traugutta 115b 

29 31 06 004839 A13513 1986 ZUD W-wa 10 800 tak DS2 Gdańsk Traugutta 115b 

30 31 06 005080 A19108 1980 ZUD W-wa 4 500 tak EIA Gdańsk Sobieskiego 7 

31 31 06 005186 53801 1991 KDO W-wa 4 1000 tak Chemia C Gdańsk Narutowicza 11/12 

32 31 06 005260 49938 1982 KDO W-wa 5 500 tak Mechaniczny Gdańsk Narutowicza 11/12 

33 31 06 005362 170/0/93 1983 
Dźwigpol 

Mława 
5 400 tak Mechaniczny Gdańsk Narutowicza 11/12 

34 31 06 005560 620096 1996 
Dźwigpol 

Mława 
5 1350 tak ZOZ Gdańsk Narutowicza 11/12 

35 31 06 005737 98004 1998 Monitor Włochy 3 630 nie Audytorium Novum Gdańsk Narutowicza 11/12 

36 31 06 005935 D8NE1310 1990 ZUD W-wa 7 630 tak DS1  Gdańsk Traugutta 115 

37 31 06 006149 1/73 1973 ZUD W-wa 2 100 tak 
Gmach Główny 

bilioteka 
Gdańsk Narutowicza 11/12 

38 31 06 006416 POOE0158 2000 KDO W-wa 6 450 tak Chemia B Gdańsk Narutowicza 11/12 

39 31 06 006586 57237/1990 1990 - 2 100 tak CSR Sopot Emili Plater 7/9/11 

40 31 06 006660 209105 2000 Monitor Włochy 5 630 tak DS4 Gdańsk Do Studzienki 38 

41 31 06 006893 58010080011 2001 KONE 7 630 tak Zarządzanie Gdańsk Traugutta 79 

42 31 06 006894 58010080012 2001 KONE 6 630 tak Zarządzanie Gdańsk Traugutta 79 

43 31 06 006980 228158 2002 Monitor Włochy 6 630 nie DS11 Gdańsk Chodkiewicza 15 
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44 31 06 007100 D8NE3380 2002 KONE Francja 3 800 tak EIA Gdańsk Narutowicza 12 

45 31 06 007256 41 2003 
Techwind 

Banino 
4 630 tak Bratniak Gdańsk Narutowicza 11/12 

46 31 06 007257 66034 2003 Bunse-Aufzuge 2 100 tak Bratniak Gdańsk Narutowicza 11/12 

47 31 06 007258 66033 2003 Bunse-Aufzuge 2 100 tak Bratniak Gdańsk Narutowicza 11/12 

48 31 06 007808 PO7E0664 2007 Pilawa 6 1250 nie Gmach Główny Gdańsk Narutowicza 11/12 

49 31 06 007809 PO7E0665 2007 Pilawa 6 1250 nie Gmach Główny Gdańsk Narutowicza 11/12 

50 31 06 007882 01/E/06 2007 
PPUH ELSZYK 

Gdańsk 
11 630 tak DS8 Gdańsk Wyspiańskiego 5a 

51 31 06 007883 02/E/2006 2007 
PPUH ELSZYK 

Gdańsk 
11 630 tak DS8 Gdańsk Wyspiańskiego 5a 

52 31 06 008008 AMO79282 2007 Thyssen 4 1000 nie WETI B Gdańsk Do Studzienki 16a 

53 31 06 008009 AMO79288 2007 Thyssen 4 1000 nie WETI B Gdańsk Do Studzienki 16a 

54 31 06 008094 290907022   Thyssen 9 450 tak WETI A Gdańsk Narutowicza 11/12 

55 31 06 008095 TKE/248/07 2008 Thyssen 9 1000 tak WETI A Gdańsk Narutowicza 11/12 

56 31 06 008159 TKE/249107   Thyssen 9 800 tak WETI A Gdańsk Narutowicza 11/12 

57 31 06 008160 290907023 2008 Thyssen 9 450 tak WETI A Gdańsk Narutowicza 11/12 

58 31 06 009426 40139197 2010 KONE 5 630 nie Chemia A Gdańsk Narutowicza 11/12 

59 31 06 009659 D8SD1731 2011 OTIS 6 630 tak WILIŚ Gdańsk Narutowicza 11/12 

60 31 06 009921 D8NEF650 2011 OTIS 5 1000 nie DS3 Gdańsk Do Studzienki 32 

61 31 06 010164 122/E/12 2012 
PPUH ELSZYK 

Gdańsk 
3 630 tak Linte^2 Gdańsk Sobieskiego 5 

62 31 06 010241 Z120287TEW 2012 
GMV MARTIN 

S.P.A 
4 630 tak Nano A Gdańsk Narutowicza 11/12 

63 31 06 010242 Z120288TEW 2012 
GMV MARTIN 

S.P.A 
3 1400 tak Nano A Gdańsk Narutowicza 11/12 
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64 31 06 010397 Z120404 TEW 2012 
Techwind 

Banino 
6 630 tak DS12 Gdańsk Traugutta 115a 

65 31 06 010453 188 2012 REMDŹWIG 3 1600 nie Chemia A Gdańsk Narutowicza 11/12 

66 33 06 008224 172 1995 Zremb - 3200 nie WILIŚ Gdańsk Narutowicza 11/12 

67 33 06 008440 399 1982 Zremb - 3200 nie EIA Gdańsk Sobieskiego 7 

68 33 06 008545 2755 1967 Zremb - 4500 nie 
Labolatorium 

Techniki cieplnej 
Gdańsk Narutowicza 11/12 

69 33 06 008626 3072 1971 Zremb - 4500 nie Mechaniczny Gdańsk Narutowicza 11/12 

70 33 06 008628 3642 1973 Zremb - 12500 nie OIO Gdańsk Narutowicza 11/12 

71 33 06 009383 K61488 2012 KONECRANES - 10000 nie Linte^2 Gdańsk Sobieskiego 5 

72 47 06 000887 3506663 1984 - - 3500 nie Dział Gospodarczy Gdańsk Narutowicza 11/12 

73 47 06 002226 
14017914670/1

979 
1979 - - 1000 nie OIO  Gdańsk Narutowicza 11/12 

74 82 06 007469 1640 1976 KDO W-wa - 500 nie 
Labolatorium 

tworzyw sztucznych 
Gdańsk Narutowicza 11/12 

75 82 06 008666 
C4-LO17T-

090112 
2008 HIAB AB - 1320 nie OIO Jawczyce Poznańska 94 

76 83 06 006496   1968 Zremb - 1600 nie WILIŚ Gdańsk Narutowicza 11/12 

77 83 06 007489 7 1957 Ł.P.U.T Łódź - 5000 nie Wysokie napięcia Gdańsk Własna Strzecha 18 
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Załącznik nr 4 do umowy  
 

Wykaz drobnych materiałów  używanych do konserwacji urządzeń transportu bliskiego 
 

I. Oleje do dolewek, bez planowanej wymiany na nowy. 
II. Czyściwo. 
III. Żarówki E-27  - 220V   60 W. 
IV. Żarówki sygnalizacyjne. 
V. Gumy sprzęgła silnika. 
VI. Styki ruchome kaset  
VII. Przeciw kontakt drzwi szybowych półautomatycznych. 
VIII. Kontakt drzwi kabinowych. 
IX. Zwieracze kontaktu drzwi kabinowych. 
X. Kontakt rygla drzwi półautomatycznych. 
XI. Odboje gumowe. 
XII. Zawiasy drzwi. 
XIII. Smarownice. 
XIV. Baterie 8 V. 
XV. Dzwonki  8-12 V. 
XVI. Śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, zawleczki. 
XVII. Smary. 
XVIII. Wyłączniki krańcowe. 
XIX. Bezpieczniki. 
XX. Farby i rozpuszczalniki. 
XXI. Hermetyk. 
XXII. Spirytus techniczny. 
XXIII. Cewki styczników. 
XXIV. Kondensatory. 
XXV. Rezystory. 
XXVI. Styki. 
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               Załącznik nr 5 do umowy 
 

WZÓR PROTOKOŁU  NR……/2013   

z wykonania konserwacji / dokonania naprawy urządzeń transportu bliskiego w budynkach 

Politechniki Gdańskiej 

Nazwa i adres obiektu:  

………………………………………………………………………….. 

Zainstalowane urządzenie o nr ewidencyjnym UDT ….......................................... 

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

Data przeprowadzonej naprawy – miesiąc ...…………………. rok …………….. 

Na podstawie zgłoszenia ………………………………….. z dnia. 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z wyżej podaną datą  

dokonano konserwacji/naprawy zainstalowanych urządzeń transportu bliskiego 

wg wymagań zgodnych z umową …………………………………… 

Uwagi / Opis wykonanej naprawy oraz lista wymienionych 

części:…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

……………………………………………………………………………………… 

Na wykonaną naprawę i wymienione części, zgodnie z umową wykonawca udziela gwarancji do 

dnia ..............................................  

Załączniki:  

1) (karty gwarancyjne producenta / deklaracje zgodności itp.) 

 

Podpis i pieczęć upoważnionego    Podpis i pieczęć Administratora                                                           

przedstawiciela wykonawcy                                                                                               
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Załącznik nr 6 do umowy 
 

Lista osób upoważnionych do potwierdzenia wykonanej konserwacji urządzeń transportu 

bliskiego 

lp Nazwa jednostki Imię i Nazwisko Stanowisko 

Miejsce pracy 

(adres, budynek, 

nr pokoju, 

piętro). 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

….     
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Załącznik nr 7 do umowy 
Raport z przeprowadzonych konserwacji i  

Lp. 
nr ewidencyjny 

urządzenia 

Konserwacja 
urządzenia  

(data) 

Zgłoszenie  
(data godzina) 

Przyczyna zgłoszenia 
(opis) 

Data zamknięcia 
zgłoszenia 

(data, godzina) 

Ilość roboczogodzin / zużyte 
materiały 

1 30 06 000001      

2 30 06 000002      

3 30 06 000027      

4 30 06 000106      

5 30 06 000165      

6 30 06 000422      

7 30 06 000468      

8 30 06 000469      

9 30 06 000741      

10 30 06 000742      

11 30 06 000837      

12 30 06 001099      

13 30 06 001131      

14 30 06 001175      

15 31 06 000106      

16 31 06 000634      

17 31 06 001805      



 31 

18 31 06 001806      

19 31 06 001877      

20 31 06 002086      

21 31 06 002401      

22 31 06 003293      

23 31 06 003294      

24 31 06 003295      

25 31 06 003296      

26 31 06 004791      

27 31 06 004837      

28 31 06 004838      

29 31 06 004839      

30 31 06 005080      

31 31 06 005186      

32 31 06 005260      

33 31 06 005362      

34 31 06 005560      

35 31 06 005737      

36 31 06 005935      

37 31 06 006149      

38 31 06 006416      

39 31 06 006586      

40 31 06 006660      

41 31 06 006893      

42 31 06 006894      

43 31 06 006980      
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44 31 06 007100      

45 31 06 007256      

46 31 06 007257      

47 31 06 007258      

48 31 06 007808      

49 31 06 007809      

50 31 06 007882      

51 31 06 007883      

52 31 06 008008      

53 31 06 008009      

54 31 06 008094      

55 31 06 008095      

56 31 06 008159      

57 31 06 008160      

58 31 06 009426      

59 31 06 009659      

60 31 06 009921      

61 31 06 010164      

62 31 06 010241      

63 31 06 010242      
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64 31 06 010397      

65 31 06 010453      

66 33 06 008224      

67 33 06 008440      

68 33 06 008545      

69 33 06 008626      

70 33 06 008628      

71 33 06 009383      

72 47 06 000887      

73 47 06 002226      

74 82 06 007469      

75 82 06 008666      

76 83 06 006496      

77 83 06 007489      
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Załącznik nr 6 
do SIWZ – ZP/464/055/U/13 

 
 
 

WYKAZ USŁUG 

 
wykonanych  

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 
a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie 

 
składanych w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „konserwacje, dokonywanie napraw oraz awaryjne uwalnianie osób i 
ładunków z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej”, wg zamówienia 
ZP/464/055/U/13 

 
 
 
Lp. 

Nazwa instytucji odbierającej 
usługę 

Wartość 
zrealizowanej 
usługi brutto 

w PLN 

Data (okres) 
realizacji 

Przedmiot 
zrealizowanej 

usługi 

1 2 3 4 5 

1.      

2.      

3.      

…     

 
 
 
Uwaga: 
 

1. Aby Wykonawca spełniał wymagania Zamawiającego należy wykazać, co najmniej 
jedną usługę określoną w pkt. V.1b SIWZ. 

2. Należy wypełnić wszystkie kolumny zestawienia. 
3. W kolumnie 3 należy podać tylko wartość dotyczącą przedmiotu usług wyszczególnionego 

w kolumnie 5. 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
 
Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wyszczególnionych w kolumnie 2 tabeli. Dowody 
zostały określone w § 1 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane 

 
 
 
 

 
 

………………………… ……..………………………… 
 (Miejscowość, data) (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 7  
do SIWZ ZP/464/055/U/13 

(pieczątka Wykonawcy) 

 

INFORMACJA 

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa 

w  art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „konserwacje, dokonywanie napraw oraz awaryjne uwalnianie osób 

i ładunków z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej”, 

informujemy, że: 

□ Nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 

□ Należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).* 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):** 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

(…) 

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

do występowania w imieniu wykonawcy) 

* odpowiednie zaznaczyć 

** uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. 

zmianami)  
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Załącznik nr 8 
do SIWZ – ZP/464/055/U/13 

 
WYKAZ OSÓB 

którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia na:  

Wykonanie konserwacji, napraw oraz awaryjnego uwalniania osób i ładunków z urządzeń 
transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej. 
 

L.p. 
Imię i 

nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe 
(posiadane 

uprawnienia) 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa 
dysponowania 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 
UWAGA! Należy podać co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne uprawnienia „SEP”- grupa 
1 w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kW na stanowisku eksploatacji oraz 
aktualne zaświadczenie uprawniające do konserwacji i naprawy dźwigów, suwnic i urządzeń do 
przewozu osób niepełnosprawnych grupy: I (pierwszej)– wydane przez Urząd Dozoru 
Technicznego. 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
(podpis i pieczątka upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 9  
do SIWZ – ZP/464/055/U/13 

 
(WZÓR) 

 
 
 
  

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE  
dla osoby reprezentującej wykonawcę 

 
 

 
 
 
 

Niniejszym upoważniamy Pana /Panią ……………………………………………………. 
legitymującego /cą się ……………………………………………………………………….. 
zamieszkałego /łą w …………………………………………………………………………. 
 
 
 
do reprezentowania nas jako Wykonawcy i/lub zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego podczas postępowania o zamówienie publiczne 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „konserwacje, 
dokonywanie napraw oraz awaryjne uwalnianie osób i ładunków z urządzeń 
transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej”, wg zamówienia 
ZP/…../055/U/14. 
  

 
 
 
 
Pełnomocnictwo niniejsze jest ważne do dnia …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….……, dnia ……………………………. 
 
 
    
 
 
 
 
 
.................................................................................................................           
   (podpis i pieczątka wykonawcy) 

 
 


