
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Gdańsk-Wrzeszcz: Wymiana stolarki okiennej oraz renowac ja

zabytkowych okien w Gmachu Głównym Politechniki Gda ńskiej

Numer ogłoszenia: 74573 - 2015; data zamieszczenia:  22.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Politechnika Gdańska Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska , ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, woj. pomorskie, tel. 058 3472419, faks 058 3472413.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pg.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wymiana stolarki okiennej oraz renowacja

zabytkowych okien w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wymiana

stolarki okiennej oraz renowacja zabytkowych okien w pomieszczeniach 158 i 159 na Wydziale InŜynierii Lądowej i

Środowiska, znajdujących się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanym na terenie kampusu

Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku Wrzeszczu. Zakres prac: 1) Wymiana 3

sztuk okien wtórnych o wymiarach 335x240 cm w pomieszczeniach 158 i 159 Gmachu Głównego Politechniki

Gdańskiej, zgodnie wytycznymi konserwatorskimi, stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ. 2) Renowacja 4 sztuk

zabytkowych okien o wymiarach 335 x 240 cm w pomieszczeniach 158 i 159 Gmachu Głównego Politechniki

Gdańskiej, zgodnie wytycznymi konserwatorskimi, stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ. 3) Prace

wyszczególnione w pkt. 1) i 2) powyŜej obejmują: a) prace zabezpieczające i porządkowe; b) demontaŜ starych

okien drewnianych (skrzydeł i ościeŜnic) z wyniesieniem, wywozem i utylizacją na wysypisku materiałów z

demontaŜu; c) montaŜ nowych okien; d) uzupełnienie tynków i gładzi na ościeŜach wewnętrznych; e) uzupełnienie

tynków na ościeŜach zewnętrznych; f) uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim ościeŜnicy ze starym parapetem;

g) konserwację - renowację parapetów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi; h) malowanie

ościeŜy; i) dokładne umycie szyb i ram okiennych. Przedmiot zamówienia określają: wytyczne konserwatorskie i

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej STWiORB.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.32-8, 45.42.21.00-2, 45.41.00.00-4,

45.44.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  I. WYSOKOŚĆ WADIUM Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości

2.500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100) . II. FORMA WADIUM Wadium moŜe być wniesione

w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA

WADIUM 1) Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) W przypadku wnoszenia wadium w

pieniądzu ustaloną kwotę naleŜy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607

3782 w banku Millennium. Zamawiający zaleca, aby dowód wniesienia wadium w pieniądzu zawierał w rubryce

tytułem zwrot: WILiŚ - stolarka okienna, ZP 6/WILiŚ/2015, CRZP 159/002/R/15. 3) Wadium wnoszone w

pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W

związku z powyŜszym dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest

jednoznaczne ze stwierdzeniem przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4) W

przypadku wnoszenia wadium w formie innej niŜ w pieniądzu, wymagane jest złoŜenie oryginalnego dokumentu

wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp. Dokument powinien być sporządzony w języku polskim. Oryginał

dokumentu powinien być zdeponowany za pokwitowaniem w Kwesturze Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy

ul. G. Narutowicza 11/12, GG Skrzydło B, I piętro, pok. nr 10, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00

do 13:00. 5) Z dokumentu wadium wniesionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp. powinno

wynikać jednoznacznie: a) gwarantowanie wypłat naleŜności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze

Ŝądanie w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni kalendarzowych od pierwszego Ŝądania Zamawiającego, b) iŜ

zatrzymanie wadium nastąpi w przypadku ziszczenia się chociaŜ jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46

ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty

składania ofert. 6) Zamawiający zaleca dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium tj. odpowiednio: 1) kopii

potwierdzenia dokonania przelewu 2) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii złoŜonego w Kwesturze

PG dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp. IV. ZWROT WADIUM Zamawiający dokona

zwrotu wadium z zachowaniem zasad i terminów określonych w art. 46 ustawy Pzp. V. ZATRZYMANIE WADIUM

Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie

wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w zakresie robót dotyczących wymiany stolarki

okiennej oraz renowacji zabytkowych okien. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca

wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał naleŜycie co najmniej jedną robotę

obejmującą co najmniej wymianę stolarki okiennej o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto oraz co

najmniej jedną robotę obejmującą co najmniej renowację okien zabytkowych o wartości co najmniej

60.000,00 zł brutto. Przez okna zabytkowe Zamawiający rozumie okna uznane za zabytkowe przez

Konserwatora Zabytków. Wykonawca, który udokumentuje wykonanie robót budowlanych w walucie

innej niŜ PLN, powinien dokonać przeliczenia wartości tych robót na PLN wg średniego kursu NBP z dnia

dokonania sprzedaŜy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania przez Wykonawcę

odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek dotyczący dysponowania przez Wykonawcę

odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie

złoŜonego przez Wykonawcę oświadczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobą, która posiada kwalifikacje do pełnienia

funkcji kierownika budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Zamawiający

uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobą posiadającą kwalifikacje, o

których mowa w § 24 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków oraz badań archeologicznych, tj. posiada wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995 r. oraz odbyła co najmniej

2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złoŜonego oświadczenia - wg wzoru
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stanowiącego załącznik nr 4A do SIWZ. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi w zakresie

posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.

1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Zamawiający wymaga od

Wykonawcy dysponowania osobą, która posiada kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobą posiadającą

kwalifikacje, o których mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z

dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, tj. posiadającą tytuł zawodowy magistra

lub magistra inŜyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyŜszych, obejmujących wiadomości w tym

zakresie, oraz która odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową

przy konserwacji i pielęgnacji zabytkowych okien w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złoŜonego oświadczenia - wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 4B do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania co

najmniej jedną osobą, która posiada kwalifikacje do wykonywania prac o charakterze technicznym w

zakresie prac konserwatorskich. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe

dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje, o których mowa w § 23 ust. 2

rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków oraz badań archeologicznych, tj. posiadającą świadectwo ukończenia szkoły średniej

zawodowej oraz tytuł zawodowy, obejmujące swym zakresem prace konserwatorskie. Zamawiający

uzna warunek za spełniony na podstawie złoŜonego oświadczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr

4C do SIWZ (naleŜy złoŜyć odrębnie dla kaŜdej osoby).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za

spełniony na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę oświadczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik

nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:
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wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób naleŜyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale III, podrozdz. I ust. 1 pkt 2 i 3

SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedstawia w

szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby wykonania zamówienia oraz w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych

podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŜytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokumenty dotyczące: 1) zakresu

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez

Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym

podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Do wykorzystania wzór

stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Opcjonalnie, pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale

III, podrozdz. III ust. 3-6 SIWZ). 3.Opcjonalnie, pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania

oferty nie wynika z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą - określające zakres umocowania pełnomocnika w

niniejszym postępowaniu. 4. Dowód wniesienia wadium: a) kopia potwierdzenia dokonania przelewu b)

potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia złoŜonego w Kwesturze PG dokumentu wskazanego w art. 45

ust. 6 pkt 2) - 5) ustawy Pzp.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zmiana umowy moŜe być dokonana tylko za zgodą obu Stron umowy. 2. Wszystkie zmiany umowy

dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upowaŜnionych przedstawicieli obu Stron

umowy. 3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących: 1) Terminu Termin zakończenia przedmiotu

zamówienia ustalony w umowie moŜe ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niŜej wymienionej

okoliczności pod warunkiem, Ŝe ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności

mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez

Zamawiającego; działania siły wyŜszej (klęski Ŝywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, poŜar,

eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leŜy poza zasięgiem i kontrolą

Zamawiającego lub Wykonawcy). W przypadku, gdy siła wyŜsza spowoduje przesunięcie terminu wykonania

umowy przez Wykonawcę o więcej niŜ 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leŜących po

stronie Wykonawcy; b) warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających lub utrudniających wykonywanie robót -

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

nadzoru; c) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku; d)

ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemoŜliwych do przewidzenia

przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych; e) realizacji robót zamiennych lub

zaniechania części robót, jeŜeli mają one wpływ na niedotrzymanie terminu; f) robót dodatkowych, jeŜeli ich

realizacja uniemoŜliwia dotrzymanie terminu; g) przerw lub przestojów w realizacji robót budowlanych

wynikających z przyczyn nieleŜących po stronie Wykonawcy. W wyŜej wymienionych okolicznościach Strony ustalą

nowe terminy umowne, z tym Ŝe zakres zmiany terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją

spowodowała. WydłuŜenie okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłuŜenia

terminu waŜności zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego

wymaganej wysokości. 2) Zakresu i wartości umowy Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości

umowy mogą być roboty zamienne lub zaniechane. a) Wprowadzenie robót zamiennych jest moŜliwe jeśli jest

korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji

przedmiotu umowy;pozwoli osiągnąć lepsze parametry techniczne, uŜytkowe, estetyczne od przyjętych w
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STWIORB; dotyczy zastosowania nowych technologii nieznanych Zamawiającemu i niedostępnych w momencie

zawarcia umowy. Realizacja robót zamiennych w stosunku do określonych w umowie, musi być wywołana

czynnikami obiektywnymi związanymi z tą realizacją tj. niezaleŜnymi od Wykonawcy, związanymi z koniecznością

wprowadzenia zmian warunkujących realizację prac zgodnie ze sztuką budowlaną, nie powodującymi rozszerzenia

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji ani wynagrodzenia wykonawcy. b) Wprowadzenie robót

zaniechanych jest moŜliwe jeśli: są one następstwem zleconych robót dodatkowych; konieczność rezygnacji z tych

robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; zaistniały istotne zmiany okoliczności

powodujące, Ŝe wykonanie części robót nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy. Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu

Wykonawcy. 3) Zmian osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a) Wykonawca moŜe

dokonywać zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych w ofercie,

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę. b) W przypadku zmiany, osoba,

która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, jakie posiadają

osoby wskazane w ofercie. c) Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadku

śmierci, choroby, wypadku lub innej przyczyny wyłączającej moŜliwość pracy któregokolwiek z osób. d)

Zamawiający moŜe Ŝądać zmiany, jeŜeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się z

obowiązków wynikających z Umowy. 4) Zmian osób reprezentujących strony umowy W przypadku zmian osób

uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy Strony dokonają stosownych zmian w umowie.

5) Podatku VAT Wynagrodzenie Wykonawcy moŜe ulec zmianie w przypadku obniŜenia lub podwyŜszenia stawki

podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki

VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 6) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy a) Wykonawca moŜe

dokonać zmiany lub zrezygnować z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iŜ proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. b) Obowiązek wykazania powyŜszych okoliczności w sposób nie budzący wątpliwości

Zamawiającemu spoczywa na Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.dzp.pg.gda.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Politechnika Gdańska, Wydział

InŜynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, parter,

pok. 011.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  08.06.2015

godzina 12:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk ul. G.

Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, parter, pok. 011.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii
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Europejskiej:  Informacje dotyczące podwykonawstwa. 1. Przez umowę o podwykonawstwo naleŜy przez to

rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego

wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane

takŜe między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami (art. 2 pkt 9b

ustawy Pzp). 2. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeŜenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowych części zamówienia. 2) Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3)

W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec

Zamawiającego za jego działania lub zaniechania. 4) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia

podwykonawcy, Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na

których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 5) JeŜeli

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, iŜ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie

mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) W przypadku projektów umów oraz

umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym projekty te oraz umowy naleŜy przedkładać

Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego

odpowiednio zastrzeŜeń lub sprzeciwu. Zamawiającemu w terminie do 7 dni od momentu otrzymania projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany przysługuje prawo

do zgłoszenia zastrzeŜeń, w szczególności gdy: 1) brak prawidłowego oznaczenia stron umowy tj. firmy pod którą

działają, adresu, oznaczenia formy prawnej, nr NIP-u, nr REGON-u, danych kontaktowych (tel., faks, e-mail,

osoba do kontaktu); 2) brak nazwy nadanej zamówieniu przez Zamawiającego wraz ze wskazaniem numeru

umowy łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę i części robót objętych zamówieniem, która będzie realizowana

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 3) określony zakres robót objętych projektem umowy o

podwykonawstwo, jest niezgodny z zakresem robót budowlanych określonym w dokumentacji projektowej lub

kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 4) wartość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest

niezgodna z wyceną; 5) określenie terminu zapłaty wynagrodzenia jest dłuŜsze niŜ 30 dni od doręczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 6) termin realizacji robót budowlanych

określonych projektem jest dłuŜszy niŜ przewidywany umową dla tych robót; 7) nie załączono do projektu

zestawienia ilości robót i ich wyceny, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych, które

mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji; 8)

wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w ofercie Wykonawcy; 9) zamieszczono w projekcie

postanowienia uzaleŜniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy

przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę; 10) projekt

zawiera postanowienia uzaleŜniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia podwykonawcy od zwrotu

Wykonawcy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy przez Zamawiającego; 11) projekt zawiera

postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemoŜliwiającego rozliczenie tych robót

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy; 12) brak zastrzeŜenia, Ŝe w przypadku uchylania

się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający bezpośrednio zapłaci

podwykonawcy kwotę mu naleŜnego wynagrodzenia, bez odsetek naleŜnych podwykonawcy, zgodnie z treścią

umowy o podwykonawstwo. 4. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub

usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania

Zamawiającemu Zamawiający nie określa takich informacji. 5.Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia

za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane Zamawiający nie określa procentowej wartości

ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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