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ROZDZIAŁ I 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zamawiającym jest: 

Politechnika Gdańska 
Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 GDAŃSK 
NIP 584-020-35-93  REGON P-000001620 
 
Telefon: +48 58 347-24-19, 58 347-12-49 
Faks :  +48 58 347-24-13 
Strona internetowa : http://www.pg.gda.pl 
Godziny urzędowania: 700-1500 

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w części „Zamówienia publiczne”: 
http://www.dzp.pg.gda.pl 
     
reprezentowana przez: dra hab. inŜ. Ireneusza Kreję – Dziekana Wydziału InŜynierii Lądowej 
i Środowiska, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej. 
 
II. DEFINICJE 
 
Ilekroć w niniejszej SIWZ uŜyte jest pojęcie: 
 

� Wymiana stolarki okiennej, rozumieć przez to naleŜy wymianę 3 sztuk okien wtórnych  
w pomieszczeniach 158 i 159 na Wydziale InŜynierii Lądowej i Środowiska, znajdującego się 
w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, stanowiącą przedmiot zamówienia  
w niniejszym postępowaniu; 

� Renowacja zabytkowych okien, rozumieć przez to naleŜy renowację 4 sztuk 
zabytkowych okien w pomieszczeniach 158 i 159 na Wydziale InŜynierii Lądowej 
i Środowiska, znajdującego się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, stanowiącą 
przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu; 

� Postępowanie, rozumieć przez to naleŜy postępowanie na wymianę stolarki okiennej oraz 
renowację zabytkowych okien w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej,  
nr ZP 6/WILiŚ/2015, CRZP 159/002/R/15; 

� KIO,  rozumieć przez to naleŜy Krajową Izbę Odwoławczą; 
� SIWZ,  rozumieć przez to naleŜy niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 
� STWiORB, rozumieć przez to naleŜy Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych; 
� Grupa kapitałowa, naleŜy przez to rozumieć grupę kapitałową w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331, z późn. zm.) tj. „wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym równieŜ tego 
przedsiębiorcę”. 

� Ustawa Pzp,  rozumieć przez to naleŜy ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.); 

� Wykonawca, rozumieć przez to naleŜy Wykonawcę w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy 
Pzp. 
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� Umowa 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).  

 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniŜej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, w oparciu 
o art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy Pzp. 

2. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Pzp,  
a takŜe wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. 

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r. poz. 231). 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 1692). 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2013 r. poz. 1735). 

5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93  
z późn. zm.). 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.  
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

  
 
 
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA 

ELEKTRONICZNA, ZEBRANIE WYKONAWCÓW  
 

1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający informuje, iŜ nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 
 

 
V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp.  
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VI. PODWYKONAWCY 
 

1. 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. 

 

2. 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; 
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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 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.  

 
3. 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.     

4. 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.     
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VII. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW 
 
1) Zasady udostępniania dokumentów: 
 
a) Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania. Oferty 
Zamawiający udostępnia od chwili ich otwarcia (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeŜonych 
przez uczestników postępowania).  

 
b) Udostępnienie dokumentów zainteresowanym Wykonawcom odbywać się będzie wg zasad 

określonych w §5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r.  
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
− Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek (złoŜony 

pisemnie, faksem lub e-mailem).  
− Udostępnienie protokołu lub załączników moŜe nastąpić poprzez: 

o wgląd w siedzibie Zamawiającego wyłącznie w czasie godzin jego urzędowania, tj. od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, 

o przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną,  
zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

− Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, 
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie moŜe samodzielnie kopiować lub 
utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu 
treści złoŜonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

− JeŜeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest  
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość Ŝądanych do 
przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,  
w jaki mogą być one udostępnione. 

− Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.  
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku 
prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub 
przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niŜ w dniu 
przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o uniewaŜnieniu 
postępowania.  

 
 
 

ROZDZIAŁ II 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. 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 (oznaczonym na planie sytuacyjnym numerem 1), 
zlokalizowanym na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
w Gdańsku Wrzeszczu.  
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                                     Obiekty Politechniki Gdańskiej – plan sytuacyjny 
 
2. 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. 

 
3. Przedmiot zamówienia określają: wytyczne konserwatorskie i specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej „STWiORB”. 
 

4. Załączony do SIWZ przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, przekazany jest 
wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego.  

 
5. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia daje Wykonawcom pełną wiedzę  

o zamówieniu i umoŜliwia złoŜenie kompletnej oferty. 
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6. Zamawiający zastrzega, Ŝe w przypadku uŜycia w opisie przedmiotu zamówienia określeń 

wskazujących na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, naleŜy 
odczytywać je wraz z wyrazami „lub równowaŜne”. Nazwy własne są przykładowe, określają 
klasę produktu i słuŜą ustaleniu standardu – nie jest ich celem wskazanie konkretnego wyrobu 
lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując produkt równowaŜny do opisanego w SIWZ 
jest zobowiązany zachować równowaŜność w zakresie parametrów uŜytkowych, funkcjonalnych 
i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niŜszym od parametrów wskazanych przez 
Zamawiającego w SIWZ. CięŜar udowodnienia, Ŝe oferowane produkty są równowaŜne  
w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy 
składającym ofertę.  

 
7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia                          

w wymiarze co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót bez 
zastrzeŜeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad  
i usterek zgłoszonych podczas odbioru. 

 
II. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)  

 
Kod wg CPV 45421000-4  Roboty budowlane w zakresie stolarki budowlanej 
Kod wg CPV 45421132-8  Instalowanie okien  
Kod wg CPV 45422100-2  Stolarka drewniana 
Kod wg CPV 45454000-4  Roboty renowacyjne 
Kod wg CPV 45410000-4  Tynkowanie 
Kod wg CPV 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 
 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Maksymalny termin wykonania zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót wynosi 60 dni kalendarzowych. 
 

ROZDZIAŁ III 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  
 

I. WYKONAWCY 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym 
postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 
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2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia; 
 

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. 
 

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

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 
stanowiącego załącznik nr 4A do SIWZ.  
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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). 
 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
 
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.  
 

5) wykaŜą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
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II. INNE PODMIOTY 
 

1. Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w podrozdziale I,  moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

 
2. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  
w tym celu 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: a) zakresu dostępnych wykonawcy 
zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył 
wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów (do 
wykorzystania wzór zobowiązania stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ).  

 
Wymóg formy pisemnej zobowiązania będzie spełniony w przypadku złoŜenia oryginału 
dokumentu zawierającego pod treścią oświadczenia podpis osoby je składającej. 
 
Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złoŜone w formie kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, nie spełniają wymogu formy 
określonej w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 
 

3. Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci wymienionych w przepisie art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp zasobów, gdy dotyczy wiedzy i doświadczenia, łączy się z koniecznością uczestniczenia tego 
podmiotu w realizacji zamówienia. Uczestnictwo to moŜe mieć dowolną, dozwoloną prawem 
formę (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje). 

 
4. JeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 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 obowiązany wykazać Zamawiającemu, iŜ proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

III. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp).  
 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
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1) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale III podrozdz. I ust. 1 pkt 1) do 4)  
SIWZ muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.  

 
2) KaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie 

wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  
 

3) Oświadczenie wymienione w Rozdziale IV podrozdz. I ust. 2 SIWZ musi być złoŜone przez 
kaŜdego Wykonawcę oddzielnie. Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa 
pełnomocnik reprezentujący wszystkich Wykonawców. 

 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 
4. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się 
wspólnie  o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego 
umocowania. 

5. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej 
Wykonawców oraz dołączony do oferty. 

 
6. Dokument pełnomocnictwa moŜe zostać złoŜony w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 
 
7. JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający zaŜąda w wyznaczonym terminie, przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, przedłoŜenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy 
czym termin na jaki została zawarta, nie moŜe być krótszy niŜ termin realizacji zamówienia. 

 
8. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienaleŜyte wykonanie zobowiązań. 
 

IV. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
 
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

na podstawie złoŜonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, według formuły „spełnia” – 
„nie spełnia”. Niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykaŜą braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z udziału w postępowaniu w przypadku zaistnienia 
przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 2, 2a oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp. 
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ROZDZIAŁ IV 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

I. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 
 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w rozdziale III podrozdz. I ust. 1 pkt 1) do 4) SIWZ naleŜy złoŜyć: 

 
1) Oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, 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 (wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 5 do SIWZ).  
Wykonawca, który udokumentuje wykonanie dostaw w walucie innej niŜ PLN powinien 
dokonać przeliczenia wartości tych dostaw na PLN wg średniego kursu NBP z dnia 
dokonania sprzedaŜy. 
 
Dowodami, o których mowa powyŜej są: 
1. poświadczenie; 
2. oświadczenie wykonawcy, jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyŜej; 
 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane  
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów. 
 

3) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia i kwalifikacje (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4A, 4B i 4C 
do SIWZ). 

 
2. 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. 
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Do wykorzystania wzór stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 
 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp naleŜy złoŜyć 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
SIWZ). 

 
4. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest 
wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia poprzez przedłoŜenie dokumentów dotyczących tych podmiotów  
w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonych w ust. 3 powyŜej.  

 
II. PRZYNALEśNOŚĆ DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 
1. W celu uzyskania przez Zamawiającego wiedzy na temat powiązań kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcami, Wykonawca wraz z ofertą powinien złoŜyć listę podmiotów naleŜących do tej 
samej grupy kapitałowej  albo informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).  

2. Po analizie załączonej listy, w sytuacji, gdy Wykonawcy naleŜący do tej samej grupy 
kapitałowej, złoŜyli odrębne oferty, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie  
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki 
wykluczenia Wykonawcy. 

 
3. Oceniając wyjaśnienia, Zamawiający będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, 
istniejących miedzy przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie 
zasady uczciwej konkurencji. 

 
4. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykluczy Wykonawców, którzy 

naleŜąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złoŜą 
odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba Ŝe wykaŜą, Ŝe istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
ROZDZIAŁ V 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ   
Z WYKONAWCAMI 

 

I. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. Podstawową formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest forma pisemna.  
2. Korespondencję naleŜy kierować na adres: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej 

i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, GG Skrzydło B, pok. 011.  
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3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, zawiadomień i informacji, za wyjątkiem 
uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, za pomocą faksu i drogą 
elektroniczną, przy czym kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 
otrzymania. W razie braku wyraźnego potwierdzenia ich odbioru przez którąś ze stron, 
domniemywać się będzie, Ŝe dotarły one w terminie wynikającym z posiadanego przez drugą 
stronę dowodu nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną, chyba, Ŝe udowodni 
ona, Ŝe z przyczyn technicznych było to niemoŜliwe. 

 
4. Zamawiający prosi o zaznaczenie, Ŝe korespondencja dotyczy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej oraz renowację zabytkowych okien 
w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, nr ZP 6/WILiŚ/2015, CRZP 159/002/R/15. 
 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
  

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest 
mgr inŜ. Katarzyna Grudzień-Dawidowicz, faks 58 347-24-13 w dniach pn.- pt. w godz. 700-
1500; e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl.  

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych 
są: mgr Alina Kryczałło, mgr Monika Gozdalik lub Jolanta Zielińska , faks 58 347-24-13  
w dniach pn.- pt. w godz. 700-1500; e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl.  

 

III. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania mogą 

być składane pisemnie na adres: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej  
i Środowiska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, faksem pod numer 58 347-24-13 lub 
drogą elektroniczną e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl. 

 
2. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad i terminów określonych  

w art. 38 ustawy Pzp. Wszelkie wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ i inne informacje związane  
z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej 
www.dzp.pg.gda.pl. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE 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. 
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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. 900 do 1300. 
 

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. 
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ROZDZIAŁ VII 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 

ofertą, na zasadach określonych w art. 85 ust. 2 -4 ustawy Pzp. 
 

ROZDZIAŁ VIII  
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

I. OFERTA 
 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty, oświadczenia i załączniki: 
 

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty w jednym egzemplarzu (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ). 

 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, 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 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).  

 
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. 
 

4) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia i kwalifikacje (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4A, 4B i 4C 
do SIWZ).  

 
5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

6) Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, 
z późn. zm.) albo informacja o braku przynaleŜności do grupy kapitałowej – sporządzona 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
7) 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). 
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8) 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. 

 
9) Opcjonalnie, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 

III, podrozdz. I ust. 1 pkt 2 i 3 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, dokumenty,  
o których mowa w rozdz. IV, podr. I, ust. 2 niniejszej SIWZ (do wykorzystania wzór 
stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ). 
 

10) 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.  

 

II. FORMA DOKUMENTÓW 
 
1. Dokumenty naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 
„za zgodność z oryginałem”, z zastrzeŜeniem ust. 7  poniŜej.  

 
2. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona kaŜda strona kserokopii zawierająca 

jakąkolwiek treść. 
 
3. W przypadku, gdy złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości, Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia przez Wykonawcę oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

 
4. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń. 
 
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych  
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z tych podmiotów 
powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

 
6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. W razie wątpliwości Zamawiający uzna, iŜ wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiąŜącą.  

 
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 

VIII, podrozdz. I ust. 1 pkt 2 oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany złoŜyć w oryginale. 

 

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY 
 
1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, zawierać wszystkie 

wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji 
Zamawiającego. 

 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
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3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
załączników do niniejszej SIWZ powinny by sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści  
i opisu kolumn. 

 
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złoŜony przez osobę lub osoby 
upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w sposób umoŜliwiający ich 
identyfikację. 

 
5. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 
6. JeŜeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej 

treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać 
załączone do oferty i musi być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 
7. Zamawiający nie wyraŜa zgody na złoŜenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 
 

8. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana  
w taki sposób, by prawnie wiązała wszystkich Wykonawców. Powinna być podpisana przez 
kaŜdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upowaŜnionego przedstawiciela – 
pełnomocnika. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „Oferta”, jak  
i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres 
Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie ich pełnomocnika. 
 

9. ZłoŜone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi. 
 

10. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie kartki 
oferty wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę były spięte, strony 
ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi a strony zawierające treść – parafowane przez 
osoby podpisujące ofertę. 

 
11. PoŜądane jest ułoŜenie dokumentów zgodnie z kolejnością podaną przez Wykonawcę  

w formularzu ofertowym. 
 
12. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie 
błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego. 

 
13. KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

 
14. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne 

udostępnia się od chwili ich otwarcia. Udostępnienie złoŜonych ofert moŜliwe będzie na 
pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta 
nie zawiera dokumentów zastrzeŜonych, niepodlegających udostępnieniu. 
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15. Wszystkie dokumenty złoŜone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  
z 2003r. nr 153 poz.1503 z późn. zmianami), jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ w terminie 
składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iŜ zastrzeŜone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (uzasadnił, Ŝe zastrzeŜone informacje 
spełniają przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa).  

 
17. Uzasadnienie zastrzeŜenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest jawne. 
 
18. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania  
w celu zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając ofertę, iŜ nie mogą być one 
udostępnione. 
 

19. Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca powinien złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 
razie cała oferta moŜe zostać ujawniona.  

 
20. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złoŜone w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty  
i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa”. 

 
21. Numeracja stron „części niejawnej” oferty powinna pozwalać na dołączenie ich do 

odpowiedniego miejsca w „części jawnej” oferty. 
 

22. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
W szczególności nie podlegają zastrzeŜeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres 
Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.  
 

23. Ofertę naleŜy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach: 
 

− koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy 
− koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego:  

 
 
Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska 
80-233 Gdańsk  ul. G. Narutowicza 11/12 
Gmach Główny, skrzydło B, parter, pok. 011 
 
oraz być oznaczona w następujący sposób: 
                                                    
                                                 OFERTA 

na wymianę stolarki okiennej oraz renowację zabytkowych okien 
w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej  
nr ZP 6/WILiŚ/2015, CRZP 159/002/R/15  

 
NIE OTWIERAĆ PRZED 8.06.2015r. godz. 12:15 
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Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 
nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

 
24. Materiały nie wymagane przez Zamawiającego tj. nie stanowiące oferty (np. druki i foldery 

reklamowe) powinny być wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty. 
 
25. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem 

i złoŜeniem oferty, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

26. ZłoŜenie przez Wykonawcę więcej niŜ jednej oferty lub przedłoŜenie oferty zawierającej 
warianty alternatywne skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ IX 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

I. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii 

Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, 
parter, pok. 011. 

 
2.  Oferty moŜna składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:00. 
 
3. Osobami uprawnionymi do odbioru ofert są mgr Alina Kryczałło, mgr Monika Gozdalik i Jolanta 

Zielińska. 
 
4.  Termin składania ofert upływa w dniu 8 czerwca 2015 r. o godzinie 1200.  
 
5. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty wraz z numerem, jakim oznaczona 

zostanie oferta. 
 
6. JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), 

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

 
7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy, która została złoŜona po terminie 

określonym w ust. 4 .  

II. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
 

1. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
 
2. Zmiany muszą być złoŜone wg takich samych zasad jak składana oferta t.j. w dwóch kopertach 

(zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznaczonych dopiskiem „ZMIANA”. 
 
3. Wycofanie oferty z postępowania następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (wg 

takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie 
„WYCOFANIE”. Do zawiadomienia o wycofaniu oferty musi być dołączony dokument 
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uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a powiadomienie musi być 
podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 
4. Koperty zewnętrzne oznaczone w sposób opisany powyŜej (tzn. „ZMIANA”, „WYCOFANIE”) 

będą otwierane w pierwszej kolejności.  
 

Koperty wewnętrzne ofert wycofanych przez Wykonawców nie będą otwierane.  

Koperty wewnętrzne oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

 
III. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2015 r. o godzinie 1215 w siedzibie 
Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk  
ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, parter, pok. 011. 

 
2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
 
4. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŜe 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu 
ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu powyŜsze informacje. 

 
IV. BADANIE I OCENA OFERT 

1. W toku badania i oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. 

 
2. Zamawiający na podstawie  art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w terminie 

składania ofert nie złoŜyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy  Pzp, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy 
złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia 
w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postepowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę  warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych  
w SIWZ, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 
3. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie kaŜdy wadliwy wynik działania 
matematycznego (rachunkowego) przy załoŜeniu, Ŝe składniki działania są prawidłowe. 
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4. JeŜeli cena oferty wyda się raŜąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić 
wątpliwości Zamawiającego co do moŜliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
w szczególności będzie niŜsza o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złoŜonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złoŜenie 
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności 
w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do 
ustalenia ceny nie moŜe być niŜsza od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2m ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie 
odrębnych przepisów. 

 
5. Obowiązek wykazania, Ŝe oferta nie zawiera raŜąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

 
6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeŜeli zaistnieją przesłanki określone w art. 

24 ust. 1 i 2  oraz w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp. 
 
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeŜeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 

ustawy Pzp. 
 
8. Zamawiający uniewaŜni postępowanie, jeŜeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 

ustawy Pzp. 
 
 

ROZDZIAŁ X 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
 
1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
2. Ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA” (wzór stanowi załącznik nr 1 do 

SIWZ) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  Cena oferty powinna być wyraŜona 
cyfrowo i słownie.  

 
3. Wykonawca krajowy oblicza cenę oferty z podatkiem VAT z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, z późn. zmianami). 

 
4. Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich oblicza 

cenę oferty bez podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

5. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać 
negocjacjom i będzie wiąŜąca dla Stron umowy.  

 
6. Cena oferty musi być podana w złotych polskich. 
 
7. Cenę oferty naleŜy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową  

i terminową realizacją zamówienia.  
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Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne 
do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające 
zarówno z przedmiaru, STWIORB, wytycznych konserwatorskich, warunków i obowiązków 
Wykonawcy określonych w SIWZ i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz 
inne nie ujęte w przedmiarze i STWIORB a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla 
kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących.  

 
8. JeŜeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy 

realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyŜ 
Zamawiający uzna, Ŝe zostały ujęte w cenie oferty.  

 
9. Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty, zamawiający przekazuje przedmiar robót. Wykonawca 

w wyliczeniu ceny oferty musi uwzględnić wszystkie roboty ujęte w przedmiarze, wytycznych 
konserwatorskich  oraz w STWIORB. 

 
10. Wybrane przez wykonawcę materiały, wyroby do zastosowania przy realizacji i wycenie 

przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, uŜytkową, 
estetyczną jakiej wymagał Zamawiający w STWIORB oraz muszą zgodnie z prawem być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

 
11. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w polskich    

złotych. 
 

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

 
 

ROZDZIAŁ XI 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami oceny ofert: cena oferty i okres gwarancji. 
 

2. Znaczenie (waga) kryteriów w pkt 
 

1) Cena oferty – 90 pkt. 
2) Okres gwarancji – 10 pkt. 
 

3. Sposób i zasady oceny ofert wg poszczególnych kryteriów 
 

1) Kryterium: cena oferty – 90 pkt. 
 
a) Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN. 
b) Ofercie z najniŜszą ceną Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów – 90. 
c) Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru: 

 
 NajniŜsza cena brutto spośród złoŜonych (waŜnych) ofert w PLN 
------------------------------------------------------------------------------     x 90 pkt. = liczba pkt przyznana ocenianej ofercie  
       Cena brutto ocenianej oferty w PLN                                                           w kryterium cena oferty 
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Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
 
2) Kryterium: okres gwarancji – 10 pkt. 

 
a) Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach kalendarzowych. 
 
b) Minimalny, wymagany okres gwarancji wynosi: 36 m-cy.  
 

c) Ocenie podlegać będzie okres gwarancji wynikający z oferty złoŜonej przez Wykonawcę, 
dłuŜszy niŜ 36 m-cy. 

d) Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących 
zasad: 

 
− jeŜeli oferta w kryterium okres gwarancji jest najmniej korzystną lub równa się ofercie 

najmniej korzystnej – otrzyma 0 pkt; 
 
− jeŜeli oferta w kryterium okres gwarancji jest najkorzystniejsza lub równa ofercie 

najkorzystniejszej - otrzyma maksymalną liczbę punktów – równą wadze kryterium; 
 
− jeŜeli wszystkie oferty w kryterium okres gwarancji są równe – wszystkie otrzymają 

maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium; 
 
− jeŜeli złoŜona oferta w kryterium okres gwarancji jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą 

najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczona zostanie  
w następujący sposób: 

 
                   OGOC - OGNK 
             -------------------  x 10 pkt.  = liczba pkt przyznana ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji 

OGND -   OGNK                                                                          
 
       OGOC – okres gwarancji  z oferty ocenianej w pełnych miesiącach kalendarzowych 

OGNK – najkrótszy okres gwarancji spośród złoŜonych (waŜnych) ofert podlegających 
ocenie, w pełnych miesiącach  kalendarzowych   

OGND – najdłuŜszy okres gwarancji spośród złoŜonych (waŜnych) ofert podlegających 
ocenie, w pełnych miesiącach  kalendarzowych 

 
e) Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 m-cy. 
 

4. Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryterium cena oferty i okres 
gwarancji. Maksymalnie oferta moŜe uzyskać 100 pkt. 

 
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca wszystkie warunki  

i wymagania SIWZ, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający 
punktację za wszystkie kryteria oceny ofert. 

 
3. W przypadku gdy nie moŜna będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniŜszą ceną. 
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4. W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak równieŜ dostawy towarów z państw trzecich, 
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.  

 
5. O wynikach postępowania: wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach, których oferty 

zostały odrzucone, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia i terminie, po upływie którego moŜe być zawarta umowa w sprawie zamówienia 
publicznego Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli 
oferty – art. 92 ustawy Pzp.  

 

ROZDZIAŁ XII 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
 

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty na 
zasadach i w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania  

o zamówienie publiczne, którego oferta nie została odrzucona z postępowania oraz została 
wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI 
SIWZ. 

 
2. Zamawiający wskaŜe Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce podpisania 

umowy. 
 
3. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. 

 
4. Umowę podpisują upowaŜnieni przedstawiciele Wykonawców lub pełnomocnik jeŜeli jego 

pełnomocnictwo załączone do oferty obejmuje zakres tych czynności.  
 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do złoŜonej oferty. 

 
6. JeŜeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu, w terminie przez niego 
wyznaczonym, umowę regulującą ich współpracę, przy czym termin, na jaki została zawarta ta 
umowa nie moŜe być krótszy niŜ termin realizacji zamówienia. 

 
7. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, Ŝe zachodzą 
przesłanki uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
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8. Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie w szczególności dwukrotne 
niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy. 

 
9. W przypadku, gdy Wykonawca załączy do oferty dokumenty stanowiące deklarację podmiotu 

trzeciego do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany będzie 
przed podpisaniem umowy do podania i zdefiniowania danych tego podmiotu Zamawiającemu, 
w szczególności jego firmy, adresu, numeru NIP i REGON.  

 
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz 

przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
 

ROZDZIAŁ XIII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 
podanej w ofercie (brutto), zwanego dalej zabezpieczeniem. 

 
2. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 

umowy. 
 

3. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku formach 
wskazanych w art. 148 ust. 1, a za zgodą Zamawiającego, równieŜ wskazanych w art. 148 ust. 
2 ustawy Pzp. 

 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 
 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 
6. W przypadku, gdy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej, z treści gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
 
 

1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, 
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienaleŜytym 
wykonaniem umowy; 

2) termin obowiązywania gwarancji; 
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

 
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodą Zamawiającego na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp pod warunkiem  
zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 ustawy 

Pzp. 
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ROZDZIAŁ XIV  
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 

WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 

I. WZÓR UMOWY 
 
1. Wzór Umowy Dostawy do zaakceptowania przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

Akceptacja treści umowy odbywa się przez złoŜenie oświadczenia na formularzu oferty.  
 

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania 
umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem umowy załączonym do SIWZ, w terminie i miejscu 
określonym przez Zamawiającego. 

 
3. KaŜda ze stron wyznaczy w umowie osoby, które będą upowaŜnione do reprezentowania 

strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy. 
 

II. ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 
 
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; 
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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 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.  
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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. 
 

ROZDZIAŁ XV 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
 
Wykonawcom i innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy z zastrzeŜeniem art. 180 ust. 2. 
 

ROZDZIAŁ XVI 
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ 
 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
2. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
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ROZDIAŁ XVII 
ZAŁĄCZNIKI  DO SIWZ 

 
 
Załącznik nr 1 –     Formularz oferty. 
Załącznik nr 2 –    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 3 –   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
Załącznik nr 4A,4B, 4C – Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje. 
Załącznik nr 5 –   Wykaz robót budowlanych. 
Załącznik nr 6 –   Wzór umowy. 
Załącznik nr 7 – Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej/informacja 

o braku przynaleŜności do grupy kapitałowej. 
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędne zasoby 
Załącznik nr 9 -  Opinia i wytyczne konserwatorskie 
Załącznik nr 9A -  Wytyczne konserwatorskie rys. 1 
Załącznik nr 9B -  Wytyczne konserwatorskie rys. 2 
Załącznik nr 10 -  Przedmiar robót 
Załącznik nr 11 -   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

........................................                    ..............................., dnia ...................... 2015r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 
Nr postępowania: ZP 6/WILiŚ/2015  
CRZP 159/002/R/15 

OFERTA 
Politechnika Gdańska 

Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 5 186 000 euro na: 
  

wymianę stolarki okiennej oraz renowację zabytkowych okien 
w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej 

 
Ja/My niŜej podpisany(i):  
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
Pełna nazwa : 

 

e-mail: 

Adres: 

 

REGON nr  NIP nr 

Nr telefonu:  Nr faksu: 

Nazwa banku:  Nr rachunku bankowego:  
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Oferujemy(ę) realizację powyŜszego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ 
 
 
za cenę brutto: …………................................ PLN*   
 
(słownie złotych: ................................................................................................)* 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
1. Oświadczam(y), Ŝe cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające  

z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. 
Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie 
oferty nie będą obciąŜały Zamawiającego.  

   
2. Oświadczam(y), Ŝe wykonamy zamówienie w terminie 60 dni kalendarzowych liczonych od 

dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
 

3. Oświadczam(y), Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie 
wnosimy do jej treści zastrzeŜeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. Oświadczam(y), Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił 
załącznik nr 6 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeŜeń. Zobowiązujemy się  
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam(y), Ŝe uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
 

6. Oświadczamy, Ŝe udzielamy ….. m-cy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc 
od daty podpisania bez zastrzeŜeń i uwag ze strony Zamawiającego protokołu końcowego 
odbioru robót albo po odebraniu przez Zamawiającego wszystkich wad i usterek zgłoszonych 
podczas odbioru końcowego (minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 m-cy). 

7. UwaŜam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres  
30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
8. Akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 

 
9. Oświadczam(y), Ŝe wadium o wartości 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 

00/100)  
 

wnieśliśmy w dniu ………………… w formie ………………………………………………………………………… 
 
Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..* . 

 
10. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% 

ceny oferty. 
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11. Oświadczam(y), iŜ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach     nr:  

…………………………………………………………… , które nie mogą być udostępniane*. 

Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeŜenia przez nas informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa* (jeŜeli dotyczy). 
 

12.  Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa  (wypełnić, jeŜeli dotyczy)* 
 
1) Oświadczamy, Ŝe wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy  

w następującym zakresie (naleŜy wskazać część zamówienia): 
 

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

2) Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w rozdz. III, podrozdz. I, ust. 1 pkt 2 SIWZ:  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

13.  JeŜeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy  
o nich Zamawiającego. 

14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*

 niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 

                               -------------------------------------------------- 
                                                                    (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  
                                                                          do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
........................................                               ..............................., dnia ...................... 2015r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 
Nr postępowania: ZP 6/WILiŚ/2015  
CRZP 159/002/R/15 
 

OŚWIADCZENIE 
 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

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

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej oraz renowację zabytkowych okien  
w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej oświadczam(y), Ŝe na dzień składania ofert 
spełniam(y) warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
2. posiadania  wiedzy i doświadczenia;  
3. dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 

 

 

------------------------------------------------------------- 
                                (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  
                                              do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

........................................                               ..............................., dnia ...................... 2015r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 
Nr postępowania: ZP 6/WILiŚ/2015  
CRZP 159/002/R/15 
 

OŚWIADCZENIE 
 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

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

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej oraz renowację zabytkowych okien  
w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej 
 
 
Oświadczam(y) Ŝe: 
Na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust.1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 
z późn. zm.). 

 
 
 

 

------------------------------------------------------------- 
                                (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  
                                              do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Załącznik nr 4A  do SIWZ 
 

........................................                               ..............................., dnia ...................... 2015r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 
Nr postępowania: ZP 6/WILiŚ/2015  
CRZP 159/002/R/15 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej oraz renowację zabytkowych okien  
w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej 
 

Oświadczam(y), Ŝe  

 

Pan*/Pani*…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

Który*/która* będzie pełnić funkcję kierownika budowy przy zabytku nieruchomym wpisanym do 
rejestru zabytków 

posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1409  
z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń* 

lub odpowiadające im waŜne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów przed 01.01.1995 r.)* 

lub 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)*. 

oraz odbył(a) co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 

*niepotrzebne skreślić 

 

-------------------------------------------------- 
                 (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych            
                                  do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4B  do SIWZ 
 

........................................                               ..............................., dnia ...................... 2015r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 
Nr postępowania: ZP 6/WILiŚ/2015  
CRZP 159/002/R/15 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej oraz renowację zabytkowych okien  
w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej 
 

Oświadczam(y), Ŝe  

 

Pan*/Pani* ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

Który*/która* będzie kierować pracami konserwatorskimi przy renowacji zabytkowych okien  
w budynku Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, wpisanym do rejestru zabytków 

posiada 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. posiada tytuł zawodowy magistra* magistra inŜyniera* uzyskany po ukończeniu studiów  

wyŜszych w (wskazać uczelnię) …………….…………………………………………………………….., obejmujących 
wiadomości w tym zakresie oraz odbył(a) po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną 
praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji zabytkowych okien w zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków. 

*niepotrzebne skreślić 

 

-------------------------------------------------- 
                 (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych            
                                  do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4C  do SIWZ 
 

........................................                               ..............................., dnia ...................... 2015r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 
Nr postępowania: ZP 6/WILiŚ/2015  
CRZP 159/002/R/15 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej oraz renowację zabytkowych okien  
w Gmachu Głównym  
 

Oświadczam(y), Ŝe  

 

Pan*/Pani*………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

Który*/która* będzie wykonywać prace o charakterze technicznym w zakresie prac 
konserwatorskich przy renowacji zabytkowych okien w budynku wpisanym do rejestru zabytków 

posiada 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. posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej  zawodowej ……………………………………………….. 

…………………………… oraz tytuł zawodowy ……………………………………………… . 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
                 (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych            
                                  do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5  do SIWZ 
 

........................................                               ..............................., dnia ...................... 2015r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 
Nr postępowania: ZP 6/WILiŚ/2015  
CRZP 159/002/R/15 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej oraz renowację zabytkowych okien  
w Gmachu Głównym przedstawiamy 

WYKAZ 
robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
 

Lp. Rodzaj roboty budowlanej 

Wartość 
wykonanej roboty 

brutto 

[PLN] 

Data wykonania 
roboty 

dzień – miesiąc - rok 

Miejsce 
wykonania 

roboty 
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1) 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. 

 
2) Do wykazu naleŜy załączyć dowody dotyczące najwaŜniejszych robót, określające, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
 

3) Dowody powinny być zgodne z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). 

 
4) PowyŜszy wykaz powinien potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy 

i doświadczenia, o którym mowa w rozdziale III, podrozdz. I ust. 1 pkt 2 SIWZ. 
 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
          (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  

          do reprezentowania Wykonawcy) 
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 Załącznik nr 6  do SIWZ 
 

                                  

 
Nr postępowania: ZP 6/WILiŚ/2015  
159/002/R/15 

WZÓR 
          UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

Nr ZP 6/WILiŚ/2015, CRZP 159/002/R/15 
 

zawarta w dniu ... .............. 2015 roku 

pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, Wydziałem InŜynierii Lądowej i Środowiska z siedzibą w 80-233 Gdańsk,  
ul. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620  
reprezentowaną przez: 
dr hab. inŜ. Ireneusza Kreję, prof. nadzw. PG – Dziekana Wydziału, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej „Zamawiającym" 
a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
 
................................................................................................................................................ 
z siedzibą w ............ przy ulicy ………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy …………………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ……………………..NIP ……………….. REGON:………………..  
reprezentowanym przez: 
1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
 
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG ) 
 
Imię i nazwisko …………………………………….., działającym pod firmą …………………………………………., 
z siedzibą w ……………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ………………………….., REGON …………………. 
 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  
 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 5 186 000 euro, na podstawie ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907  
z późn. zm.). 
 
Wykonawca oświadcza, Ŝe na dzień zawarcia niniejszej umowy informacje są zgodne  
z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia. 
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§ 1 
DEFINICJE 

Ilekroć w umowie uŜywa się zwrotu: 

1) ustawa Pzp – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.); 

2) roboty budowlane – naleŜy przez to rozumieć roboty budowlane, zgodnie z definicją 
wskazaną w art. 3 pkt 7) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 
r. poz. 1409 z późn. zm), dalej jako Prawo Budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej 
umowy zgodnie z § 2; 

3) roboty zaniechane – naleŜy przez to rozumieć część robót wchodzących w zakres 
przedmiotu umowy, od których realizacji odstąpiono za zgodą Stron;  

4) SIWZ – naleŜy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która 
stanowi integralną część  i załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; 

5) oferta – naleŜy przez to rozumieć ofertą z dnia ........ złoŜoną przez Wykonawcę, stanowiącą 
integralną część i załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest wymiana stolarki okiennej oraz renowacja zabytkowych okien  

w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, zgodnie  

z warunkami określonymi w SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, Wytycznych Konserwatorskich oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą 
techniczną i ustaleniami z Zamawiającym. 

 
3. Zakres robót, które Wykonawca moŜe wykonywać za pomocą podwykonawców określa SIWZ. 

 
4. Zmiana zakresu i wartości robót objętych umową moŜliwa jest w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w SIWZ i wymaga wprowadzenia do umowy aneksem. 
 
 

§ 3 
TERMINY UMOWNE  

 
1. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu placu 

budowy i bez zbędnej zwłoki.  
 
2. Zamawiający deklaruje przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy. 
 

3. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych: 60 dni od dnia zawarcia umowy.  
 

4. Zmiana terminu zakończenia robót objętych umową moŜliwa jest w przypadku wystąpienia 
okoliczności przewidzianych w SIWZ i wymaga wprowadzenia do umowy aneksem. 

 



 44 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złoŜoną ofertą ustala się wynagrodzenie  

w wysokości brutto z podatkiem VAT ……………..…… zł (słownie: ................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….). 

  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym.  
 

3. Wykonawca za ustalone wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest zrealizować przedmiot 
umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności:  
koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy, warunków i utrudnień realizacji określonych  
w SIWZ oraz własnej oceny, w tym równieŜ koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących 
niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy.  

 
4. Strony ustalają, Ŝe ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moŜe ulec 

zmianie na skutek sytuacji niemoŜliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej 
umowy w wyniku robót zamiennych lub zaniechanych. Wprowadzenie do realizacji robót 
zamiennych i zaniechanych moŜe nastąpić przy spełnieniu warunków określonych w SIWZ do 
przetargu, wymaga zgody obu Stron i formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod 
rygorem niewaŜności.  

 
5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem 

niewaŜności mogą być wykonane jedynie prace dodatkowe, niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo i konieczność zapobieŜenia lub usunięcia awarii. 

 
 

§ 5 
WARUNKI REALIZACJI  

 
1. Po zawarciu umowy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy protokolarnie plac budowy w zakresie 

niezbędnym dla realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową (wzór protokołu 
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ). 

 
2. Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji umowy. 

 
3. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i P. PoŜ. 

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

 
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe materiały, których będzie uŜywał do wykonania robót budowlanych 

objętych przedmiotem niniejszej umowy będą odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r.,  
poz. 883 ze zm.). 

 
5. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów lub wyrobów 

dokumenty potwierdzające, Ŝe posiadają one wymagane parametry oraz, Ŝe są dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te będą przedstawione w języku polskim. 
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6. Budynek poza częścią remontowaną będzie uŜytkowany. Wykonawca oświadcza, Ŝe 
zorganizuje i będzie realizował roboty budowlane objęte przedmiotem umowy w taki sposób, 
aby umoŜliwić uŜytkowanie obiektu i ograniczyć do minimum uciąŜliwości wynikające  
z realizacji umowy oraz przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia 
powyŜszego.  

 
7. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru, zabezpieczenia terenu budowy przed 

dostępem osób trzecich i likwidacji placu oraz zaplecza budowy leŜą po stronie Wykonawcy.  
 

8. Do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, Wykonawca obowiązany będzie do 
doprowadzenia do stanu nie gorszego niŜ przed przejęciem terenu i obiektów tymczasowo 
przez siebie uŜytkowanych oraz do usunięcia spowodowanych przez swoje działania szkód lub 
zniszczeń w infrastrukturze i majątku Zamawiającego lub osób trzecich. 

 
9. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpadów  powstałych  

w wyniku realizowania przez niego przedmiotu umowy. 
 

 
§6 

ROZLICZANIE I FINANSOWANIE 
 

1. Wykonawca za wykonane roboty wystawi fakturę końcową. 
 
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez 

Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zatwierdzony przez 
komisję odbiorową Zamawiającego, po zakończeniu całości prac. 

 
3. Termin płatności za realizację robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wynosi 30 dni 

licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  
z protokołem odbioru końcowego robót oraz dowodami, o których mowa w ust. 5 niniejszego 
paragrafu. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przez Zamawiającego przelewu 
środków finansowych na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Fakturę naleŜy 
wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk, 
ul. Narutowicza 11/12. NIP 584-020-35-93. 

 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy pod 

warunkiem uprzedniego przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych.  

 
5. Dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu są m.in.: 
 

1) dokument wygenerowany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – uznanie 
rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i części 
przedmiotu umowy, której płatność dotyczy; 

 
2)  oświadczenie złoŜone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, potwierdzające zapłatę wynagrodzenia za daną 
część robót, ze wskazaniem umowy i części przedmiotu zamówienia, której płatność 
dotyczy; do oświadczenia naleŜy załączyć dokument rejestrowy potwierdzający, Ŝe 
oświadczenie zostało podpisane przez osobę umocowaną. 
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6. PowyŜsze dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów  
o podwykonawstwo. Oświadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 
wynagrodzenia muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w oryginale. 
 

7. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności naleŜności bez konieczności zapłaty odsetek 
z tego tytułu, jeŜeli: 

 
1) powstał spór w kwestii jakości wykonanych prac lub w innej sprawie mającej wpływ na 

wynagrodzenie; 
 
2) Zamawiający powziął wiadomość, iŜ Wykonawca nie zapłacił naleŜnego wynagrodzenia 

swoim podwykonawcom oraz Ŝe wynagrodzenie naleŜne dalszym podwykonawcom nie 
zostało zapłacone.  
 

8. W przypadku podpisania aneksu do umowy w związku z robotami zaniechanymi ich wartość 
zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

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

 
 

§7 
PODWYKONAWSTWO 

 
1. Przez umowę o podwykonawstwo strony rozumieją 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. 

 
2. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moŜe wykonać następujące roboty budowlane przy 

udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców: 
 

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

3. W terminie 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego na piśmie pod rygorem niewaŜności, o podwykonawcach lub dalszych 
podwykonawcach, którym ma zostać powierzona realizacja robót budowlanych. Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać nazwę, formę prawną, adres, NIP, REGON, e-mail oraz numer 
telefonu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wskazać część robót, która 
zostanie powierzona poszczególnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, a takŜe dalszych podwykonawców, jak za własne działania 
lub zaniechania. 

 
5. Umowa z podwykonawcą, a takŜe umowa między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą 

lub między dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności. 
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6. Wykonawca oświadcza, Ŝe umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą będzie zawierała postanowienia dotyczące w szczególności:  
 

1) opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy 
łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę oraz jaka konkretnie część tego zamówienia 
będzie realizowana przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

 
2) terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej; 
 

3) zastrzeŜenia, Ŝe w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, Zamawiający bezpośrednio zapłaci podwykonawcy kwotę naleŜnego mu 
wynagrodzenia, bez odsetek naleŜnych podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy  
o podwykonawstwo.  
 

7. Wykonawca oświadcza, Ŝe wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych  
z podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie będą łącznie 
przekraczały wartości umowy łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

 
8. Umowa o podwykonawstwo nie moŜe zawierać postanowień:  
 

1) uzaleŜniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 
przez podwykonawcę;  

 
2) uzaleŜniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  
 
9. W kaŜdym wypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłoŜenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a takŜe projektu jej 
zmiany, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, a takŜe wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy  
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niŜ 7 dni przed 
planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo. 

 
10. Zamawiającemu w terminie do 7 dni  od momentu otrzymania projektu umowy, o której mowa  

w ust. 9 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeŜeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczególności w następujących przypadkach:  

 
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  

w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia  
z tytułu wykonania robót;  

 
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9 

niniejszego paragrafu; 
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3) niespełniania przez podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla podwykonawców;  
 

4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuŜszego niŜ 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty 
budowlane; 
 

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

6) zamieszczenia w projekcie postanowień uzaleŜniających uzyskanie przez podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;  
 

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzaleŜniające zwrot przez Wykonawcę kwoty 
zabezpieczenia podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy przez Zamawiającego; 
 

8) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuŜszy niŜ 
przewidywany umową dla tych robót;  
 

9) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemoŜliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie umowy.  
 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeŜeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca moŜe 
przedłoŜyć Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający  
w całości zastrzeŜenia Zamawiającego.  

 
12. Niezgłoszenie w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu pisemnych zastrzeŜeń do 

przedłoŜonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
uwaŜa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

 
13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeŜeń do tego projektu, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się przedłoŜyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo  
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakŜe nie później niŜ na 3 dni przed 
rozpoczęciem przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych objętych umową. 

 
14. Zamawiającemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo 
zgłoszenia pisemnego sprzeciwu w zakresie w jakim nie spełnia ona wymagań określonych  
w SIWZ lub ust. 6, 7, 8 i 10 niniejszego paragrafu. 

 
15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłoŜonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, 
uwaŜa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  
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16. Wykonawca wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13 niniejszego 
paragrafu, przedłoŜy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający, Ŝe osoby zawierające 
umowę w imieniu podwykonawcy są do tego upowaŜnione.  

 
17. Przystąpienie do realizacji robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę moŜe 

nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, 
której treść jest zgodna z projektem Wykonawcy.  

 
18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który w trakcie realizacji robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do przedłoŜenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
dołączyć do projektu umowy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,  
o treści zgodnej z projektem umowy.  

 
19. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcom z zachowaniem 
terminów określonych umowami, przy czym terminy realizacji tych umów nie będą w Ŝaden 
sposób uchybiały terminom realizacji umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę.  

 
20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia lub jej zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 
0,5% wartości niniejszej umowy. 

 
21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, jeŜeli termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuŜszy niŜ określony w ust. 6 pkt. 2 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
w terminie 7 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 
8 pkt 4 niniejszej umowy.  

 
22. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy 

jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

 
23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłoŜoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

 
24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie naleŜności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłoŜeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 
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25. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o której mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu obejmuje 
wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

 
26. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje o tym na piśmie 

Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

 
27. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający moŜe:  
 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeŜeli Wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej 
zapłaty.  

 
28. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy.  

 
29. Inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe Ŝądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia 

podwykonawcy, jeŜeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi naleŜytego 
wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, nie dają gwarancji dotrzymania 
terminów realizacji robót budowlanych lub w przypadku, gdy podwykonawca narusza przepisy 
BHP i P.PoŜ.  

 
§ 8 

GWARANCJA, RĘKOJMIA I ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach niniejszej umowy w wymiarze 
…. m-cy liczonych od daty podpisania bez zastrzeŜeń i uwag ze strony Zamawiającego 
protokołu końcowego odbioru robót albo po odebraniu przez Zamawiającego wszystkich wad 
i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego. 

 
2. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje 

się do usuwania wad oraz usterek w czasie nie dłuŜszym niŜ 72 godziny od pisemnego 
powiadomienia go przez Zamawiającego o awarii. 

 
3. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od tego obowiązku Zamawiający zleci zastępcze 

usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne w języku 
polskim i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. 
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5. Strony postanawiają, iŜ wydłuŜają okres rękojmi do … miesięcy (okres gwarancji wynikający 
z oferty Wykonawcy), liczonych od daty podpisania bez zastrzeŜeń i uwag ze strony 
Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót albo po odebraniu przez Zamawiającego 
wszystkich wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego. Uprawnienia z tytułu 
rękojmii przysługują Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania umowy, począwszy od 
daty jej zawarcia i wygasają łącznie z uprawnieniami gwarancyjnymi. 

 
6. Warunki udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie mogą w sposób nieuzasadniony 

merytorycznie lub w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczać 
Zamawiającego w wyborze osób lub podmiotów do czynności serwisowych i konserwacji 
przedmiotu umowy objętego gwarancją. 

 
7. Dla zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ………. zł. 
 

8. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 7 niniejszego 
paragrafu w następującej formie/formach:  .................................................. . 

 
9. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych umową, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia aneksu 
przedłuŜającego termin wykonania przedmiotu umowy ma obowiązek zabezpieczyć naleŜyte 
wykonanie umowy w formie wskazanej w SIWZ zachowując jego nieprzerwaną ciągłość  
i wysokość zabezpieczenia umowy. 

 
10. Kwotę zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Zamawiający zwróci w częściach: 

 
1) 70% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu  – w terminie  

30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych umową i uznania przez Zamawiającego 
przedmiotu umowy za naleŜycie wykonany (w szczególności po usunięciu ewentualnych 
wad lub usterek stwierdzonych w protokole końcowego odbioru robót). 

 
2) 30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu  – w terminie do 

15 dni po upływie okresu  rękojmii, po potrąceniu ewentualnych naleŜności Zamawiającego, 
na których pokrycie ustanowiono zabezpieczenie. 

 
 

§ 9 
ODBIORY I DOKUMENTACJA ODBIOROWA 

 
1. Odbiór końcowy dokonany zostanie po zakończeniu całości prac objętych niniejszą umową. 
 
2. Datę podpisania przez strony protokołu końcowego uznaje się za datę zakończenia przez 

Wykonawcę realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokołu końcowego robót 
uzaleŜnione jest od zrealizowania przez Wykonawcę całości przedmiotu niniejszej umowy.  
W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru końcowego, przedmiot umowy będzie 
uznany przez strony za naleŜycie wykonany dopiero po usunięciu wad lub usterek 
stwierdzonych w protokole. 

 
3. JeŜeli w trakcie przeprowadzania czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nie 

nadające się do usunięcia, a umoŜliwiające uŜytkowanie obiektów zgodnie z ich 
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przeznaczeniem, to Zamawiający obniŜy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości uŜytkowej, estetycznej i technicznej obiektów. 

 
4. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w jego toku, w tym listę ewentualnie stwierdzonych wad lub usterek oraz ustalony 
przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. 

 
5. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej załączając kompletną 

dokumentację odbiorową w wersji papierowej. Dokumentacja powykonawcza musi być 
sporządzona w języku polskim. W zgłoszeniu Wykonawca określi datę zakończenia robót. 

 
6. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia. 

 
7. Zakończenie czynności odbiorowych moŜe nastąpić w dniu ich rozpoczęcia, nie później jednak 

niŜ w terminie 7 dni roboczych Zamawiającego. 
 

8. Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w których zostaną stwierdzone błędy lub 
niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych Zamawiającego 
poprawione i ponownie dostarczone Zamawiającemu. Przekroczenie tego terminu uznane 
będzie za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy 
i będzie podstawą do naliczenia i potrącenia kar umownych.  

 
9. Zamawiający jest zobowiązany do podpisania lub odmowy podpisania protokołu odbioru 

końcowego w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych Zamawiającego od dnia 
rozpoczęcia tego odbioru. Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego jeśli 
stwierdzi, iŜ roboty będące przedmiotem Umowy, nie zostały w całości zakończone lub 
zawierają znaczące wady. 

 
10. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne 

roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczenia odszkodowawcze. 
 

11. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłaszać Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające 
i ulegające zakryciu. Jeśli Zamawiający nie przystąpi do odbioru tych robót w ciągu trzech dni 
roboczych Zamawiającego od daty otrzymania zgłoszenia, Wykonawca uprawniony będzie do 
traktowania tych robót jako odebranych. JeŜeli Zamawiający poweźmie wątpliwości co do 
jakości zakrytych robót, Wykonawca będzie zobowiązany na Ŝądanie Zamawiającego odkryć je 
własnym staraniem i na własny koszt.  

 
12. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 
 

§ 10 
FUNKCJE W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych, objętych 

przedmiotem umowy. 
 
2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy, kierownika prac konserwatorskich i osoby 

wykonujące prace konserwatorskie o charakterze technicznym. Osoby te będą posiadać 
odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wymagane prawem budowlanym uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.  
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3. Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu 
dokumenty świadczące o posiadaniu niezbędnych uprawnień przez kierownika budowy (kopie 
uprawnień, zaświadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi.  

 
4. Wszelkie zmiany osób pełniących funkcje techniczne w trakcie trwania robót budowlanych 

wymagają uzyskania zgody Zamawiającego oraz przedstawienia dokumentów oraz oświadczeń 
opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 
§ 11 

KARY UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 
3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kaŜdy dzień opóźnienia.  

 
2. Za nieterminowe usuwanie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeŜeń wynikających  

z nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kaŜdy dzień opóźnienia, 
licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, za kaŜde naruszenie. 

 
3. Za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji bądź rękojmi, w wysokości 0,5% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kaŜdy dzień 
opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, za kaŜde naruszenie. 

 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez Ŝadnego odszkodowania 

dla Wykonawcy z tego tytułu, w następujących przypadkach: 
 

1) zostanie złoŜony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy - w zaleŜności 
od formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy; 

2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub wykonuje roboty wadliwie i mimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie zrealizuje 
działań, jakie zdaniem Zamawiającego naleŜy podjąć, aby zapewnić niewadliwe 
wykonanie robót; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót budowlanych na okres dłuŜszy niŜ 7 dni bez zgody 
Zamawiającego i ich nie podjął pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego 
do podjęcia robót i wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego terminu.  

 
5. Zamawiającemu przysługuje ponadto w kaŜdym czasie prawo do odstąpienia od umowy ze 

skutkiem na przyszłość bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu, jeŜeli 
Wykonawca realizuje roboty w taki sposób, Ŝe nie będzie moŜliwe dotrzymanie terminów 
realizacji określonych umową. W tym przypadku Wykonawca poza zapłatą kar umownych,  
o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, zwróci Zamawiającemu wszelkie dodatkowe 
koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu dokończenia robót przez innego wykonawcę. 
Zamawiający moŜe potrącić powyŜsze kwoty z jakiejkolwiek naleŜności Wykonawcy. 

 
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złoŜone na piśmie w terminie 14 dni od 

daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej 
odstąpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku niewykonywania umowy z naleŜyta starannością 
lub nienaleŜytego wykonywania umowy. 
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7. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

 
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 
1) w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia naleŜnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi 
umów o podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień 
opóźnienia, za kaŜde opóźnienie; 

 
2) w przypadku nieprzedłoŜenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
zgodnie z § 7 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, za kaŜde opóźnienie; 

 
3) w przypadku nieprzedłoŜenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 7 niniejszej umowy,  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, za kaŜde naruszenie; 

 
4) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłat, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 2 umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, zł za kaŜdy dzień opóźnienia, za 
kaŜde naruszenie; 

 
5) w przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, którzy nie zostali przez Wykonawcę zgłoszeni, w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kaŜdy 
przypadek. 

 
9. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości  

10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w razie 
odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem 
przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp.  

 
10. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wysokość kar umownych Zamawiający ma 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego. 

 
11. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych bez uprzedniego 

wezwania z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub złoŜonego zabezpieczenia. 
 

§ 12 
INNE ZOBOWIĄZANIA I POSTANOWIENIA STRON 

 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe zawarł umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych dotyczących 

robót, obiektów, budowli, urządzeń i mienia ruchomego oraz w ramach odpowiedzialności 
cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich,  
w tym równieŜ pojazdów mechanicznych, na cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 
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2. Zamawiający nie odpowiada za dozór mienia znajdującego się na placu budowy. 
 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości za straty i szkody 
powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami lub ustaleniami  
z Zamawiającym. 

 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy, Ŝe 

w razie wystąpienia zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia osób postronnych z przyczyn leŜących po 
stronie Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczeń na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

 
5. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  

z powodu, Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy przez niego było następstwem 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 
kooperantów lub podwykonawców. 

 
6. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana pod niŜej wskazany adres: 

 

Zamawiającego:  

Politechnika Gdańska  
Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska 
ul. G. Narutowicza 11/12,  
80-233 Gdańsk. 

Wykonawcy: 

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

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

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

7. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 
doręczeń. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na 
adres wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu uznaje się za skutecznie doręczoną. 

 
8. W okresie realizacji umowy, a takŜe w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do 

pisemnego powiadamiania Zamawiającego o następujących zdarzeniach: 
 

1) zmianie siedziby Wykonawcy, 
2) zmianie formy działalności przez Wykonawcę, 
3) zawieszeniu działalności przez Wykonawcę, 
4) wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Wykonawcy, 
5) wszczęciu procedury zmierzającej do likwidacji Wykonawcy. 

 
 

§ 13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają zgody obu stron oraz formy aneksu 

do niniejszej umowy pod rygorem niewaŜności. Istotne zmiany niniejszej umowy mogą być 
dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 
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2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy ustawy 

z dnia 18 maja 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.),   
jeŜeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz ustawy Prawo Budowlane a ewentualne 
spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
3. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw  

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez jego 
pisemnej zgody. 

 
5. Strony wiąŜą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy z dnia ..............,  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wymianę stolarki okiennej oraz renowację 
zabytkowych okien w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej z dnia ……....., Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Wytycznych Konserwatorskich oraz 
kosztorysie ofertowym. 

 
6. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron. 

 
Załączniki do umowy: 
 
1. Protokół wprowadzenia i przekazania placu budowy; 
2. Protokół odbioru końcowego robót;  
3. Wzór oświadczenia złoŜonego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 
4. SIWZ; 
5. Oferta Wykonawcy; 
6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
7. Wytyczne Konserwatorskie; 
8. Kosztorys ofertowy. 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY 

 

Akceptacja treści umowy odbywa się przez złoŜenie 
oświadczenia na formularzu oferty. 
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Załącznik nr 1 
   do umowy Nr ZP 6/WILiŚ/2015,  

CRZP 159/002/R/15 
 

 

PROTOKÓŁ WPROWADZENIA I PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY 

 

W dniu  ………….. w  budynku Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, w pomieszczeniach 
Dziekanatu Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej nr 158 i 159,  przy 
ulicy G. Narutowicza 11/12 zebrała się komisja w składzie: 

 

1. UŜytkownik:  ……………………………………………..…………... 

2. Kierownik budowy …………………………….………….…………. 

3. ……………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………….. 

 

w celu wprowadzenia Wykonawcy ………………………………………………………………… na plac budowy,  

zgodnie z umową  nr ZP 6/WILIŚ/2015, CRZP 159/002/R/15 z dnia  ………………………………….. . 

Wykonawca przyjmuje bez zastrzeŜeń ww. plac w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
objętych umową nr ZP 6/WILIŚ/2015, CRZP 159/002/R/15 z dnia  …………………………………... 

ZastrzeŜenia  i uwagi Wykonawcy dotyczące przekazania placu budowy: 

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1. ……………………………….             

2. ……………………………….             

3. ……………………………….             

4. ……………………………….             
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Załącznik nr 2 

   do umowy Nr ZP 6/WILiŚ/2015,  
CRZP 159/002/R/15 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Komisja w składzie: 
 
Przedstawiciele WYKONAWCY  
 
 
1) ....................................... 
 
2) ....................................... 
 
3) ……………………………………. 

 

Przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO  

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

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

3) ……………………………………. 
 
dokonała w dniu ….. - ….. – 2015r. odbioru końcowego robót budowlanych objętych umową  
 
nr ZP 6/WILIŚ/2015, CRZP 159/002/R/15 z dnia …………………………………………………  
 
Komisja stwierdziła, Ŝe wykonane roboty są zgodne* / niezgodne * z warunkami umowy i Ŝe  
w związku z tym Ŝadnych wniosków i zastrzeŜeń nie wnosi*. 
 
Niniejsza akceptacja stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej VAT*. 
 
Praca wymaga następujących poprawek i uzupełnień: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
Wymagane poprawki i uzupełnienia zostaną wykonane do dnia …….. - …….. – 2015 r. wg 
załącznika do niniejszego protokołu.  
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INNE WNIOSKI I POSTANOWIENIA* 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

           WYKONAWCA:          ZAMAWIAJĄCY: 

 

1) .............................................        1) ……...........................................  

      

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

 
 

3) ..............................................   3) .................................................. 
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Załącznik nr 3 
   do umowy Nr ZP 6/WILiŚ/2015,  

CRZP 159/002/R/15 
 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Ja/My niŜej podpisany(i):  
 
imię .......................... nazwisko ......................... 

 

imię .......................... nazwisko ......................... 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….………………… 
              (pełna nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) 
 
oświadczam(y), Ŝe w dniu ………………………… r.  otrzymaliśmy wynagrodzenie w kwocie 

brutto …………………………………….. zł (słownie złotych:  ………………………………….…………) 

wynikające z umowy o podwykonawstwo nr …………. z dnia ……………………….r., zawartej z : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. , 
                                   (pełna nazwa i adres Wykonawcy) 
 
dotyczącej realizacji części robót ……………………………………………………………………………… 

                                                                     (wskazać część przedmiotu zamówienia, której dotyczy płatność) 
 
objętych umową ZP 6/WILIŚ/2015, CRZP 159/002/R/15  z dnia ………… r. na wymianę 
stolarki okiennej oraz renowację zabytkowych okien w Gmachu Głównym Politechniki 
Gdańskiej, zawartą pomiędzy Politechniką Gdańską, Wydziałem InŜynierii 
 
Lądowej i Środowiska a …………………………………………………………………………………………. . 
                                        (pełna nazwa Wykonawcy) 
 
Oświadczamy, iŜ powyŜszego oświadczenia nie składamy pod presją oraz Ŝe jest ono 
zgodne z prawdą. 
 
Oświadczamy, Ŝe nie będziemy wnosić Ŝadnych roszczeń wobec Politechniki Gdańskiej  
z  tytułu realizacji ww. części zamówienia objętego umową ZP 6/WILIŚ/2015, CRZP 
159/002/R/15 z dnia ………… r., realizowanego na podstawie umowy o podwykonawstwo  
nr …………. z dnia ………………………………….r. 
 
Do oświadczenia załączamy dokument rejestrowy potwierdzający, Ŝe oświadczenie zostało 
podpisane przez osobę umocowaną. 
        

…………………………………………………….. 
      (podpis osoby upowaŜnionej) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

........................................                               ..............................., dnia ...................... 2015r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 
Nr postępowania: ZP 6/WILiŚ/2015  
CRZP 159/002/R/15 
 

LISTA PODMIOTÓW  
NALEśĄCYCH DO TEJ SAMEJ 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.)  

CO PODMIOT SKŁADAJĄCY OFERTĘ* 
 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
       (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  

                              do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEśNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Oświadczam, Ŝe nie naleŜę 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.) 

 
 

-------------------------------------------------- 
       (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  

                              do reprezentowania Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

.....................................................................               ........................, dnia ...................... 2015r. 
    (pieczątka wykonawcy/wykonawców  
   oddających do dyspozycji Wykonawcy 
                  niezbędne zasoby) 

 
 
Nr postępowania: ZP 6/WILiŚ/2015  
CRZP 159/002/R/15 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej oraz renowację zabytkowych okien  
w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej  przedstawiamy 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI 
WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY 

określające: 
 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia, 
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby (tj. innego podmiotu) 

 

zobowiązuje się do oddania do dyspozycji 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 (nazwa i adres podmiotu Wykonawcy składającego ofertę ) 

 

niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia*/osób zdolnych do wykonania 
zamówienia* na potrzeby wykonania zamówienia na wymianę stolarki okiennej oraz renowację 
zabytkowych okien w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej (naleŜy złoŜyć odrębnie dla 
kaŜdego zasobu). 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu: 

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

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

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

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

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

 

Na potwierdzenie powyŜszego załączamy dokument …………………………………………………………. 

 

Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia 

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

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

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

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

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

 

Na potwierdzenie powyŜszego załączamy dokument …………………………………………………………. 

 

Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem 

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

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

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

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

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

 

Na potwierdzenie powyŜszego załączamy dokument …………………………………………………………. 
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Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

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

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

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

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

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

 

Na potwierdzenie powyŜszego załączamy dokument …………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------     ------------------------------------------ 
(podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych                                                       (pieczątka Wykonawcy) 
   do reprezentowania podmiotu oddającego 
do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby) 
 

 

                            -------------------------------------------------- 
                                      (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych           

         do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 


