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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na

Wykonanie instalacji sprężonego powietrza w nadbudowie budynku Wydziału
Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej w ramach
Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji
programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”
o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
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I.

ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
www.pg.gda.pl
NIP 584-020-35-93 REGON 000001620
Jednostka prowadząca postępowanie:
Biuro Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu
kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz.
907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń
wykonawczych oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
2. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art.
39 i nast. ustawy Pzp.
3. Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
7ustawy Pzp.
9. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich
dokumentów składających się na specyfikację, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z instalacją sprężonego powietrza na
poziomie „400” i „500” budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w ramach
Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia
Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. Projekt zawiera rozwiązania technologiczne
elementów instalacji sprężonego powietrza.
2. Charakterystyka budynku
Instalacja sprężonego powietrza zostanie wykonana w nadbudowanej części budynku Wydziału
Mechanicznego (lewe skrzydło) oraz częściowo na poziomie „400”.
3. Instalacja sprężonego powietrza
Wybrane pomieszczenia w przebudowywanym obiekcie będą zasilane w sprężone powietrze ze
sprężarki zamontowanej na najwyższej kondygnacji budynku w pomieszczeniu technicznym
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Wydziału Mechanicznego. Instalację sprężonego powietrza projektuje się od miejsca
zamontowania sprężarki w pomieszczeniu technicznym do dziesięciu miejsc poboru. Prowadzenie
przewodów projektuje się po ścianach oraz pod stropem z rur łączonych za pomocą połączeń
skręcanych. Przewody należy układać równolegle lub prostopadle do ścian. Na przewodzie za
sprężarką, w łatwo dostępnym miejscu projektuje się zawór główny dn 20 mm. Połączenie
instalacji za sprężarką projektuje się pomocą łącznika amortyzacyjnego. Przejścia przewodów
przez ściany i strop budynku należy wykonać w tulejach ochronnych, wolną przestrzeń między
przewodem sprężonego powietrza a tuleją ochronną wypełnić wełną mineralną, w razie stref
pożarowych, należy wykonać przejścia o odporności ogniowej zgodnie z projektem.
4. Pomieszczenie sprężarki
W pomieszczeniu technicznym zainstalowane będzie urządzenie służące do przygotowania
odpowiedniej ilości powietrza pod odpowiednim ciśnieniem wraz z niezbędną armaturą. Sprężarka
zlokalizowana będzie w pomieszczeniu technicznym na poziomie „500” budynku objętego
opracowaniem. Podłoże, na którym będzie stała sprężarka musi być płaskie o odpowiedniej
nośności dostosowane do wagi urządzenie. Pomiędzy sprężarką a podłożem umieścić podkładki
elastyczne w celu tłumienia drgań. Skropliny odprowadzić do przygotowanego podejścia instalacji
kanalizacji.
5. Punkty poboru powietrza
W ustalonych dziesięciu miejscach zlokalizowane będą punkty poboru sprężonego powietrza.
Każde podejście zaopatrzone będzie w zawór odcinający kulowy dn 20 mm, filtro-reduktor G1/4”
oraz szybkozłącze bezpieczne, pneumatyczne.
6. Przedmiot zamówienia określają dokumentacja, na która składa się Projekt budowlany oraz
STWIORB.
Projekt budowlany i STWIORB określają przedmiot zamówienia obejmują w całości treść projektu
budowlanego dając wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu i w sposób umożliwiający złożenie
kompletnej oferty.
7. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robót.
8. Przedmiar robót przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i
sporządzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca po wykonaniu instalacji musi sporządzić instrukcję użytkowania i eksploatacji
wykonanej instalacji. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji dla
poszczególnych elementów nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując
się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny
z zasadami eksploatacji.
10. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV 45231510-3 Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza.
11. W przypadku, gdy w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacji
pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie
z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu
zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i
wyrobów (materiałów) równoważnych tj. o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co
najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wymaganych w dokumentacji stanowiącej
opis przedmiotu zamówienia.
Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót oraz dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych
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i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp.
Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego
w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować
wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi
zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią.
IV. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.
2.

Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.
Miejsce realizacji: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OCENYSPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

DOKONYWANIA

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy
to w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji
sprężonego powietrza na kwotę brutto nie mniejszą niż 50.000,00 zł brutto w ramach jednej
umowy.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym;
Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia tj.:

co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
UWAGA:
- Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie, uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane.
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- Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r.
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).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tylko
w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia. 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 że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VI niniejszej SIWZ.
5. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia ww.
warunki.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o których mowa w rozdziale V ust. 1 SIWZ należy złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1a do SIWZ;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Uwaga: za najważniejsze roboty budowlane, Zamawiający uzna roboty potwierdzające
spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
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3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W celu oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do
SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10-11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów - listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy lub informacji o nie przynależności do grupy
kapitałowej– z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1c do SIWZ.
4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VI ust. 2:
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu udzielania się o zamówienie.
2) pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
5.

Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w ust. 4 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

6.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem, z zachowaniem terminów, o których mowa odpowiednio w ust. 5.

7. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mających miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego z miejsca ich zamieszkania dotyczące niekaralności
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja):
a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować,
że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp.
b) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest
samodzielnie wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz każdy
Wykonawca osobno składa dokumenty wymienione w pkt VI ust. 2 i 3 SIWZ.

9.

Pozostałe informacje na temat dokumentów:
1) dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę;
2) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą;
3) Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń składających się
na ofertę.

10. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polski złoty (PLN),
Zamawiający dokona przeliczenia walut obcych na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni
kurs (tabela A) Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w
przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
W wypadku porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń drogą elektroniczną, każda ze
Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania e-maila.
Adres do korespondencji:
Politechnika Gdańska Gmach B, pokój 212
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
z dopiskiem:
„Wykonanie instalacji sprężonego powietrza w nadbudowie budynku Wydziału Mechanicznego
przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej nr ZP/183/051/R/15”
Adres elektroniczny: ewakield@pg.gda.pl
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania
oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na
której udostępniona jest SIWZ-www.dzp.pg.gda.pl.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert.
9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną. W takim
przypadku termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni licząc od dnia przekazania
zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.
Informację powyższą Zamawiający zamieści również na stronie internetowej.
11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
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- Ewa Życka-Kiełdanowicz e-mail: ewakield@pg.gda.pl w dniach od poniedziałku do piątku,
00
00
w godz. 8 – 15 .
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert
wadium w wysokości: 1.500,00 zł
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
NAZWA BANKU/- MILLENNIUM S.A.
NR ROZLICZENIOWY BANKU/ CLEARING CODE (eg. Sort Code/BLZ/ABA):
PL64 1160 2202 0000 0001 8607 3782
KOD SWIFT/ BIC - BIGBPLPW
ADRES BANKU – UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 10/16, 80-887 GDAŃSK
NUMER RACHUNKU BANKU - 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782
z dopiskiem:
„Wadium ZP/183/051/R/15 „Wykonanie instalacji sprężonego powietrza w nadbudowie budynku
Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej„
4. Wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2-5 następuje poprzez doręczenie
Zamawiającemu oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten
należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej – I piętro Gmach B, w
Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00 lub
przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 Kwestura Politechniki
Gdańskiej, I piętro, Gmach B.
5. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym
prawem i zawierać następujące elementy:
1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego);
2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;
3) kwotę,
4) termin ważności,
5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego,
6) być nieodwołalny,
7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy,
8) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ.
6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie
na cały okres związania ofertą, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
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7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy składający ofertę będą nią związani 60 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt. nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ i ustawy Pzp. Treść oferty
musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Treść oferty wraz z załącznikami musi być czytelna.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności, pismem maszynowym
lub czytelnym pismem odręcznym, przy użyciu nieścieralnego tuszu lub atramentu.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki.
6. Na kompletną ofertę składają się dokumenty i oświadczenia wymienione w tabeli (pożądane
ułożenie dokumentów zgodnie z podaną kolejnością):
Lp.

Numer
załącznika

Dokument

Załącznik nr 1

1.

Formularz oferty

2.

Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby
reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie)– zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy
A. Dokumenty wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu

3.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4.

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed Załącznik nr 2
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z załącznik nr 3
oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

5.

Załącznik nr 1A
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zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
Opcjonalnie - pisemne zobowiązania podmiotów oddających do dyspozycji
Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków lub inny dokument

6.

B. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania
7.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 1B
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z załącznik nr 1C
dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów :

8.

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art.
26 ust. 2d ustawy

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Lub
informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert

7. Oferta oraz dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby
ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
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8.

9.

10.

11.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę
działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty.
Oferta musi być podpisana własnoręcznie (art. 78 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
[Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm]) przez osobę upoważnioną w imieniu Wykonawcy do składania
w jego imieniu oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub w pełnomocnictwie.
Zaleca się, aby dla ułatwienia identyfikacji podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe
dokumenty, lub poświadczającej za zgodność z oryginałem kopię dokumentów, był opatrzony
pieczątką imienną.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty jak i w innych
dokumentach powołujących się na „Wykonawcę” w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, winni
wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie ich pełnomocnika.
Forma dokumentów:
a) formularz ofertowy, oświadczenia Wykonawcy oraz zobowiązania innych podmiotów, o których
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy złożyć w formie oryginałów,
b) upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej
notarialnie. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w
formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie
dokumentów, z wyjątkiem zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
wszystkim zainteresowanym.
W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty
oferty były spięte, a strony ponumerowane.
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.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert. Opakowanie winno być zaadresowane:
Politechnika Gdańska, Gmach B, pokój 212 ul. G. Narutowicza 11/1280-233 Gdańsk
oraz opisane w następujący sposób:
OFERTA na: „Wykonanie instalacji sprężonego powietrza w nadbudowie budynku
Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej”
ZP/183/051/R/15 Nie otwierać do dnia 28.07.2015 r. do godz. 11:00
a także opatrzone adresem i nazwą Wykonawcy (w celu umożliwienia odesłania oferty
w przypadku złożenia po terminie).
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznaczenia
opakowań (np. kopert).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty
i uczestnictwem w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
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lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na
piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak jak oferta,
a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu złożonej oferty musi być złożone
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
18. Pełnomocnictwo:
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile
prawo do jej podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
2) Załączone do oferty pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, określać jego
zakres i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
3) Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
19. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153,poz.1503,
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności oraz zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione.
2) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert,
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
3) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert np. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
4) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „NIE
UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503)” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą
w sposób trwały.
5) W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
lub odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie
informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. akt III CZP
74/05).
20. Zasady składania oferty wspólnej przez Wykonawców (np.konsorcjum)
1) Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności:
postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się
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4)

5)
6)

7)

8)

wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania.
Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.
Pełnomocnictwo może zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela- pełnomocnika, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Składanie ofert.
Oferty należy składać do dnia 28.07.2015r. do godz. 10:30 za potwierdzeniem w pokoju nr 212 Działu
Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek Gmachu Głównego skrzydło „B” II piętro),
Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, lub przesłać pocztą z dopiskiem: „„Wykonanie instalacji
sprężonego powietrza w nadbudowie budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1
Politechniki Gdańskiej” ZP/183/051/R/15”
O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym wyżej.
2. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 272 (sala kolegialna) Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny,
G. Narutowicza 11/12, 80- 233 Gdańsk w dniu 28.07.2015r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest
jawne.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cenę oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cenę oferty oraz kwotę podatku VAT (23%) należy podać w formularzu ofertowym załączonym do
specyfikacji.
3. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać
negocjacjom i będzie wiążąca dla Stron umowy.
4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne dla wykonania
przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, STWIORB, warunków
i obowiązków określonych w specyfikacji jak i własnej wiedzy i doświadczenia. Ponadto
wykonawca w swoich kosztach musi uwzględnić koszty robót tymczasowych i prac
towarzyszących.
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6. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy
realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż
Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty.
7. Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty, zamawiający przekazuje przedmiar robót. Wykonawca
w wyliczeniu ceny oferty musi uwzględnić wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia.
8. Wybrane przez wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji
i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, użytkową,
estetyczną jakiej wymagał zamawiający w specyfikacji oraz muszą zgodnie z prawem być
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Określenie w ofercie nazwy, producenta lub innych
parametrów charakteryzujących wybrany przez wykonawcę produkt jest wiążące przy spełnieniu
w/w wymogów.
9. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy
wersję szczegółową kosztorysu ofertowego, który służył wykonawcy do wyliczenia ceny oferty.
Szczegółowy kosztorys będzie służył stronom do rozliczeń finansowych realizacji zamówienia
i będzie podstawą fakturowania. Szczegółowy kosztorys należy wykonać przy pomocy programu
komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych pozycji, z
pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.
11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:
L.p.

Nazwa kryterium

1.

Cena

2.
3.

Okres gwarancji
Podsumowanie

Symbol/
wskaźnik
C

Waga

G
Σmax

10 %
100 %

90 %

2. Sposób obliczania wartości punktowej
1) Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

C

Cn
 90
Cb

gdzie:
C – liczba punktów za kryterium „cena”
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty
2) Kryterium „okres gwarancji”
Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Wykonawca za zaoferowanie okresu gwarancji 36 miesięcy, otrzyma 0 pkt.
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Zamawiający za wydłużenie okresu gwarancji o każde kolejne 12 miesięcy przyzna punkty, tj.:
- za zaoferowanie „okresu gwarancji” 48 miesięcy – Wykonawca otrzyma 5 pkt.
- za zaoferowanie „okresu gwarancji” 60 miesięcy i dłużej – Wykonawca otrzyma 10 pkt.
Dla potrzeb oceny ofert oferta z okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy lub dłużej otrzyma
maksymalnie 10 pkt.
Kryterium „okres gwarancji” będzie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę
informacji w pkt. 2 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Siwz.
2.
3.
4.
5.

Łączna punktacja oferty będzie wyliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych
kryteriach Σmax= C + G
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

XIV. WYMAGANIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO.
1. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego obowiązku wykonania całości zamówienia
objętego niniejszym postępowaniem przez Wykonawcę. W związku z tym, Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający na
podstawie art. 36b ust.1 ustawy żąda, aby Wykonawca na druku oferta (załącznik nr 1 do SIWZ),
wskazał części zamówienia ,których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
2. Przez umowę o podwykonawstwo należy 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, także
między podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiającemu w terminie do 14 dni, od momentu otrzymania poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii projektu umowy, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w zakresie:
a) niezgodności projektu umowy o podwykonawstwo z postanowieniami umowy o roboty
budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (np. w zakresie przedmiotu
zamówienia, terminów realizacji, warunków wykonania itp.),
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

XV.

1.

2.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie o którym mowa w punkcie 5, uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
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 jej zawarcia, z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
W przypadku o którym mowa w punkcie 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w punkcie 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Zamawiający z zastrzeżeniem art. 143c ust. 4 i 5 ustawy PZP, dokonuje 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 przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie o którym mowa w punkcie 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w punkcie 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w punkcie 9 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma
prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Zamawiający w wynikach postępowania powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 92
ustawy.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94
ustawy Pzp. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy najpóźniej w dniu
zawarcia umowy:
1) przekazania kosztorysu ofertowego w wersji szczegółowej (w wersji papierowej
i elektronicznej – edytowalnej), który służył Wykonawcy do wyliczenia ceny oferty, lub wyceny
wersję szczegółową kosztorysu ofertowego, który służył wykonawcy do wyliczenia ceny oferty.
Szczegółowy kosztorys będzie służył stronom do rozliczeń finansowych realizacji zamówienia
i będzie podstawą fakturowania. Szczegółowy kosztorys należy wykonać przy pomocy
programu komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych
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pozycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny,
materiałów i sprzętu.
2) dostarczenia podpisanej przez Wykonawcę umowy, o treści zgodnej z załącznikiem nr 8 do
specyfikacji oraz wybranej oferty. Treść umowy nie będzie podlegać negocjacjom.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o
formalnościach, jakie należy dopełnić w celu zawarcia umowy odrębnym pismem.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

3.
4.

XV.
1.

2.

3.

4.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca, który wygra przedmiotowe postępowanie, zobowiązany będzie do wniesienia,
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10% ceny oferty.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Milenium 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 z dopiskiem: „Zabezpieczenie –
„Wykonanie instalacji sprężonego powietrza w nadbudowie budynku Wydziału Mechanicznego
przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej” ZP/183/051/R/15
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
– ppkt. (2 – 5) poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze
Politechniki Gdańskiej – I piętro skrzydła “B” Gmachu Głównego PG w Gdańsku, przy ul.
Narutowicza 11/12, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 13:00, lub przesłanie
pocztą na adres: Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk.
Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wniesione również:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
Poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na każde wezwanie Zamawiającego
oraz obejmować odpowiedzialność za przypadki powodujące utratę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przez Wykonawcę, określone w art. 147 ust. 2 ustawy, a także obejmować
cały okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji za wady.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
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6.

1) 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie do
30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiającego za należycie wykonany,
2) pozostałą część (30 %) – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji po potrąceniu
ewentualnych należności Zamawiającego, na których pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.
Zamawiający dopuszcza zmianę formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na jedną z form, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH
1.
2.
3.
4.
5.

Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informację na temat
terminu po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, może nastąpić tylko w trybie przewidzianym w art. 144 ust.1 ustawy Pzp.
Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. Wszystkie zmiany umowy dokonywane
są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:
1) TERMINU:
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku
wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin
realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą
wynikać z:
 przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
 działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),
 konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez Projektanta korekt i uściśleń
w rozwiązaniach projektowych,
 konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez projektanta sprawującego nadzór autorski
korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych,
 ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku,
 ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalnoprawnych,
 realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót,
 przerw lub przestojów w realizacji robót budowlanych wynikających z przyczyn nie leżących
po stronie po Wykonawcy
W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość
zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.
Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia
terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości.
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2) ZAKRESU I WARTOŚCI UMOWY:
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie jedynie w przypadku obniżenia lub podwyższenia
stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów a płatności będą się odbywać z
uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Powodem wprowadzenia
zmian w zakresie i wartości umowy mogą być również roboty dodatkowe, zamienne lub
zaniechane.
Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli:
 jest korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,
 stało się konieczne na skutek ujawnienia się przeszkód w realizacji robót budowlanych w tym
błędów w dokumentacji projektowej
 ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku
i w gruncie,
 pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych
w dokumentacji projektowej
 dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych Zamawiającemu i niedostępnych
w momencie zawarcia umowy,
 zleconych robót dodatkowych,
 konieczność rezygnacji z tych robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy,
 konieczność uzyskania dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania
decyzji lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów
 udzielenie przez Zamawiającego zamówień dodatkowych jeżeli ich realizacja uniemożliwia
dotrzymanie terminu,
 zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3) PODWYKONAWSTWA:
 zmiany osoby podwykonawcy,
 rezygnacji z podwykonywania robót,
 zmiany zakresu podwykonywanych robót.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.
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XVIII.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1
– Formularz oferty
Załącznik nr 1A - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 1B – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 1C – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust 2 pkt 5/informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Załącznik nr 2
– Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert,
Załącznik nr 3 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załączniki do SIWZ dotyczące przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………………….
(pieczątka Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:
Politechnika Gdańska
Ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie instalacji sprężonego powietrza w
nadbudowie budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej
w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu
kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”
my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………….…………….....
………………………………………………………………………..……………………………....……………
(należy podać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa Wykonawcy
Adres
REGON

NIP

Nr telefonu

Nr faxu

e-mail do kontaktu:
Nazwa banku i nr rachunku, kod SWIFT na który należy zwrócić wadium (dot. wadium w
pieniądzu)

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ:
za cenę brutto: ..............................................PLN,
słownie.......................................................................................................................................................
1.
2.

Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Oświadczamy, że udzielamy ………… miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty i
użyte materiały obejmujące przedmiot zamówienia.
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Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy
niż minimalny przewidziany w SIWZ. Dokładne informacje w rozdziale XIII SIWZ.
W przypadku niewpisania na druku oferta okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 m-cy.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, która stanowi załącznik nr
4 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 60 dni
od upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, że wadium w wysokości………....wnieśliśmy w dniu: ………… w
formie…………………………
*
Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawców , którzy będą realizować
wymienione części zamówienia:
a) ......................................................................................................................... .......................
b) ......................................................................................................................... .......................
Akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
oferty.
Nasza oferta zawiera łącznie ……… ponumerowanych stron.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy PZP
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 ustawy PZP
3) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert
4) Wykaz osób wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
5) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
6) .............................................................................................
7) .............................................................................................
8) .............................................................................................
9) .............................................................................................
10) …………………………………………………………………….
11) ……………………………………………………………………

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

.....................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
*

- niepotrzebne skreślić

Projekt „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości
w Politechnice Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 67.186.928,68 zł.
23

Oznaczenie sprawy: ZP/183/051/R/15
Załącznik nr 1A

……………………………
(pieczątka Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie instalacji
sprężonego powietrza w nadbudowie budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1
Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej
dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”
oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w
SIWZ, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………………
(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

……...............................................
miejscowość, data
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Załącznik nr 1B

……………………………
(pieczątka Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
(art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie instalacji
sprężonego powietrza w nadbudowie budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1
Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej
dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”
oświadczamy, że na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.).

………………………………………
(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

……...............................................
miejscowość, data
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Załącznik nr 1C

……………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA
O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie instalacji
sprężonego powietrza w nadbudowie budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1
Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej
dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
1
2
3
*tabelę powielić w razie konieczności

……...............................................
miejscowość, data
………………………………………
(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

……...............................................
miejscowość, data
…………………………………………
(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

*) należy wypełnić pkt 1 lub 2.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
……………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

LP

Rodzaj roboty budowlanej
(opis powinien potwierdzać
spełnianie warunku dot.
posiadania wiedzy i
doświadczenia)

Wartość wykonanej roboty
brutto
w PLN

Data wykonania roboty
dzień – miesiąc - rok

Miejsce wykonania roboty

(…)
* niepotrzebne skreślić
UWAGA! Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
UWAGA !!! Najważniejsze roboty zamawiający określił w warunkach udziału w postępowaniu.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polski złoty (PLN), Zamawiający
dokona przeliczenia walut obcych na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs (tabela A)
Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia
zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

……...............................................
miejscowość, data
…………………………………………
(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
……………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
Wykonanie instalacji sprężonego powietrza w nadbudowie budynku Wydziału Mechanicznego
przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej
infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w
Politechnice Gdańskiej”
oświadczam / oświadczamy*, że
Pan / Pani ……………………………………………………………………………………………………………………………..
który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia funkcji kierownika robót branży
sanitarnej, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
lub odpowiadające, wydane przez odpowiedni organ/stosowne komisje kwalifikacyjne - niezbędne do
wykonania prac objętych zamówieniem, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia;

Informacja o podstawie do dysponowania osobą /umowa o pracę, umowa zlecenie/ …………………**

……...............................................
miejscowość, data

…………………………………………
(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

POUCZENIE:
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623)
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 r. nr 63, poz. 394).
*
**

niepotrzebne skreślić
odpowiednie wpisać

Projekt „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości
w Politechnice Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 67.186.928,68 zł.
28

Oznaczenie sprawy: ZP/183/051/R/15
Załącznik nr 4 do Siwz
U M O W A nr ........./........
zawarta w dniu ......................... w Gdańsku pomiędzy:
Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12
Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:
Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka
a
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
REGON:..........................................................................NIP:.....................................................
KRS/CEIDG:…………………………………………………………………………………………
w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą PZP, strony zawierają niniejszym
umowę nadając jej następującą treść:
§1
Definicje
Ilekroć w Umowie używa się zwrotu:
a) ustawa PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).
b) roboty budowlane – należy przez to rozumieć roboty budowlane, stanowiące przedmiot
niniejszej Umowy zgodnie z § 2,
c) roboty dodatkowe – należy przez to rozumieć roboty budowlane nieobjęte zakresem niniejszej
Umowy, zgodnie z definicją zawartą w ustawie PZP,
d) roboty zaniechane – należy przez to rozumieć część robót wchodzących w zakres przedmiotu
Umowy, od których realizacji odstąpiono za zgodą Stron,
e) SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

1.

§2
Przedmiot umowy
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji:
„Roboty budowlane związane z wykonaniem sprężonego powietrza w nadbudowie
budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej”.
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2.

3.

1.
2.

3.

1.

2.
3.

4.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, zgodny
z zakresem i warunkami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wiedzą techniczną i ustaleniami z Zamawiającym.
Zakres robót, które Wykonawca może wykonywać za pomocą podwykonawców określa
dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
§3
Terminy umowne
Rozpoczęcie prac nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy i bez zbędnej zwłoki.
Zamawiający deklaruje przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy pod warunkiem uprzedniego okazania przez Wykonawcę polis ubezpieczeniowych,
o których mowa w § 13 niniejszej umowy.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: ………. (1 miesiąc od dnia zawarcia umowy).
§4
Wynagrodzenie
Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną
w przetargu ofertą Wykonawcy ustala się w wysokości brutto z podatkiem
VAT:..............................,słownie: /brutto/........................................................................
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Wykonawca za ustalone wynagrodzenie zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy zgodnie
z § 2 niniejszej umowy oraz w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych parametrów
funkcjonalnych, użytkowych, estetycznych oraz umożliwiającym użytkowanie zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie obejmuje między innymi koszty wynikające
z obowiązków Wykonawcy, warunków i utrudnień realizacji określonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz własnej oceny, w tym również m. in. koszty robót
tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy.
Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może ulec obniżeniu na
skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej umowy
w wyniku robót zamiennych lub zaniechanych. Wprowadzenie do realizacji robót zamiennych
i zaniechanych może nastąpić przy spełnieniu warunków określonych w SIWZ do przetargu,
wymaga zgody obu stron i formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
nieważności.
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo
i konieczność zapobieżenia lub usunięcia awarii.

§5
Warunki realizacji
1. Po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem warunku o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren bezpośredniego zakresu budowy w
granicach określonych dokumentacją projektową.
2. Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji Umowy.
Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zgodnie z Prawem Budowlanym podlegają
zgłoszeniu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zgłoszenia dokona Zamawiający.
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3. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych, by umożliwić
użytkowanie obiektu i ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z realizacji umowy.
4. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak
również zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający
obciąży Wykonawcę za pobór zużytych mediów dla celów budowy według wskazań licznika i
według cen stosowanych dla Politechniki Gdańskiej.
5. Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających
prawidłową gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac, w tym
także odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
6. Do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, Wykonawca obowiązany będzie do
doprowadzenia do stanu nie gorszego niż przed przejęciem terenu i obiektów tymczasowo przez
siebie użytkowanych oraz do usunięcia spowodowanych przez swoje działania szkód i zniszczeń w
infrastrukturze i majątku Zamawiającego lub osób trzecich.
7. Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w
tym m.in. ogrzewania, osuszania obiektu, stosowania odpowiednich środków chemicznych lub
rozwiązań technologicznych w procesie budowy.
8. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz
zobowiązany jest do ciągłego utrzymania porządku na stanowiskach pracy i placu budowy.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów lub wyrobów dokumenty
potwierdzające, że posiadają one wymagane parametry oraz że są dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Dokumenty te będą przedstawione w języku polskim.
10. Remontowane pomieszczenia pozostają w dyspozycji Wykonawcy od dnia przekazania frontu
robót do czasu ich zwrotnego przekazania Zamawiającemu, co powinno nastąpić nie później, niż w
dniu podpisania przez komisję odbiorową Zamawiającego protokołu końcowego robót, bez
zastrzeżeń w zakresie poprawności oraz jakości wykonanych prac.
11. Wszelkie koszty i obowiązek prowadzenia obsługi geodezyjnej i geologicznej leżą po stronie
Wykonawcy.
12. Wykonawca obowiązany będzie w trakcie realizacji umowy umożliwić dostęp do obiektu oraz
realizację robót budowlanych, prac wyposażeniowych lub innych prac innym podmiotom
wskazanym przez Zamawiającego.
13. W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany
jest współpracować z biurami projektowymi sprawującymi nadzór autorski nad robotami
budowlanymi.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku, o którym
mowa w ust.13 niniejszego paragrafu.
§6
Rozliczanie robót i finansowanie
1. Faktura będzie wystawiona jednorazowo na zakończenie całości robót, a podstawą do jej
wystawienia stanowić będzie końcowy protokół odbioru robót, zgodne z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy,
potwierdzone przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru.
2. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz oświadczeń, o których
mowa ust. 4 niniejszego paragrafu. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przez
Zamawiającego przelewu środków finansowych na rachunek Wykonawcy.
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia
przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w § 7 ust. 20 niniejszej umowy,
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, oraz dalszym podwykonawcom, biorącym udział
w realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca będzie je przedkładał do każdej faktury.
4. Dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 4 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) oryginał oświadczenia złożonego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego
wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy, potwierdzające zapłatę wynagrodzenia za
daną część robót, ze wskazaniem umowy i części przedmiotu zamówienia, której płatność
dotyczy; do oświadczenia należy załączyć dokument rejestrowy potwierdzający, że
oświadczenie zostało podpisane przez osobę umocowaną.
5. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności całej lub części należności bez konieczności
zapłaty odsetek z tego tytułu, jeżeli:
1) powstał spór w kwestii jakości wykonanych prac lub w innej sprawie mającej wpływ na
wynagrodzenie;
2) Zamawiający powziął wiadomość, iż Wykonawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia swoim
podwykonawcom oraz iż wynagrodzenie należne dalszym podwykonawcom nie zostało
zapłacone.
6. Podstawą ustalania wartości wykonanych robót i sporządzenia protokołu odbioru i procentowego
zaawansowania robót do fakturowania częściowego jest kosztorys ofertowy Wykonawcy,
sporządzony zgodnie z zasadami kosztorysowania, w formie szczegółowego wydruku przekazany
Zamawiającemu w momencie zawarcia umowy. Określony powyżej sposób fakturowania
częściowego w żaden sposób nie wpływa na zmianę charakteru wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, które jest i pozostaje wynagrodzeniem ryczałtowym.
7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez
komisję odbiorową Zamawiającego po zakończeniu całości prac objętych niniejszą umową.
8. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych w sytuacjach określonych art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp, zawarta zostanie odrębna umowa. Dla ustalenia wartości robót dodatkowych o
których mowa powyżej zastosowanie będą miały ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub
przy braku właściwej w nim analogii ceny Wykonawcy z zastosowaniem wskaźników
cenotwórczych zastosowanych w kosztorysie ofertowym, po negocjacjach i zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.
9. W przypadku podpisania aneksu do umowy w związku z robotami zaniechanymi ich wartość
zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
10. 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 także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;
2. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, może wykonać następujące roboty budowlane przy
udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców:
1) ……………………………………........ ,
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2) ……………………………………........ .
3. W terminie 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego
na piśmie pod rygorem nieważności, 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 także dalszych podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.
5. Umowa z podwykonawcą, a także umowa między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub
między dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca oświadcza, że 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 może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,
3) zastrzeżenia, że 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 należnego wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy,
zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwo.
7. Wykonawca oświadcza, że 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 może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty
Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych
przez Podwykonawcę;
2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
9. W każdym wypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany,
wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, a także wraz z częścią dokumentacji dotyczącej
wykonania robót budowlanych, które mają być realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed
planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo.
10. Zamawiającemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust.
9 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń 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 dłuższego niż 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 uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę
płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;
7) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Zamawiającego,
8) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany
Umową dla tych robót,
9) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie Umowy.
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca może przedłożyć
Zamawiającemu zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości
zastrzeżenia Zamawiającego.
12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, uważa 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 zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem przez
podwykonawcę realizacji robót budowlanych objętych umową.
14. Zamawiającemu w terminie 14 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 w ust.6, ust. 7 lub ust.8 niniejszego paragrafu.
15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
16. Wykonawca wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13 niniejszego
paragrafu, przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę
w imieniu podwykonawcy są do tego upoważnione.
17. Przystąpienie do realizacji robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może 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 przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
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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 należnego podwykonawcom z zachowaniem
terminów określonych umowami, przy czym terminy realizacji tych umów nie będą w żaden sposób
uchybiały terminom realizacji umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę.
20. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu
wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia,
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak
zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń
podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Oświadczenia lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia muszą zostać dostarczone Zamawiającemu wraz
z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia w oryginale.
21. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej
zmiany. Powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł.
22. W przypadku, o którym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia
jest dłuższy niż 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 § 12 ust. 3 pkt 5) niniejszej umowy.
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 przedłożona Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
25. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o której mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu obejmuje
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 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 może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
28. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
29. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu lub w przypadku dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci w tym wypadku
karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 8 niniejszej umowy.
30. Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia
podwykonawcy, jeżeli 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 należytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robót budowlanych, nie dają gwarancji dotrzymania terminów realizacji robót
budowlanych lub z przypadku gdy podwykonawca narusza przepisy BHP i ppoż.
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§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i gwarancja
Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze …. miesięcy
licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony
Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas
odbioru końcowego.
Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi
ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 % wynagrodzenia. o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.
Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu w
następującej formie/ formach: .................................................. .
Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci w częściach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu - w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych umową i uznania przez
Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany (a w szczególności po usunięciu
ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych w protokole końcowego odbioru robót);
2) 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu - w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi po potrąceniu ewentualnych
należności Zamawiającego, na których pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.
Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek lub wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rękojmi w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach uwzględniających specyfikę usterki i
technologię naprawy. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku Zamawiający zleci zastępcze
usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia.
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 instalacji
oraz urządzeń objętych gwarancją.
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7. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych umową, o którym mowa w
§ 3 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia aneksu przedłużającego
termin wykonania przedmiotu umowy ma obowiązek zabezpieczyć należyte wykonanie umowy w
formie wskazanej w SIWZ zachowując jego nieprzerwaną ciągłość i wysokość zabezpieczenia
umowy.
8. Po zakończeniu każdego roku objętego okresem gwarancyjnym określonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu strony dokonają przeglądu przedmiotu niniejszej umowy i sporządzą protokół przeglądu
gwarancyjnego. Wady i usterki wyszczególnione w tym protokole muszą być usunięte zgodnie z
postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w języku polskim dokumenty
gwarancyjne, eksploatacyjne potrzebne do późniejszego serwisu i użytkowania wyposażenia
obiektu i załączyć je do dokumentacji odbiorowej.
§9
Odbiory
1. W trakcie realizacji robót dokonywane będą następujące odbiory:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe poszczególnych elementów etapów robót,
3) odbiór końcowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłaszać Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające i
ulegające zakryciu wpisem do dziennika budowy. 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. Jeżeli Zamawiający poweźmie
wątpliwości co do jakości zakrytych robót, Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie
Zamawiającego odkryć je własnym staraniem i na własny koszt.
3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
wpisem do dziennika budowy.
4. Zarówno z czynności odbioru częściowego, jak i 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. Dokonanie technicznego odbioru jakościowego robót lub etapu nie pozbawia Zamawiającego
prawa zgłoszenia wad lub usterek w toku odbioru końcowego.
6. Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości prac
objętych niniejszą umową.
7. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia.
8. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej załączając kompletną
dokumentację odbiorową.
9. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym, o dniu, w
którym będzie gotowy do przeprowadzenia odbiorów częściowych.
10. Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w których zostaną stwierdzone błędy lub
niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 5 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.
11. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru częściowego, jeżeli roboty, w tym również
użyte do nich materiały i urządzenia posiadają wady lub usterki, a zwłaszcza wady wyłączające lub
zmniejszające możliwość ich użytkowania zgodnie z niniejszą umową i przeznaczeniem, jak
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również jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów wymaganych w § 10 ust. 2 niniejszej umowy
lub Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały w całości zakończone.
12. Datę podpisania przez strony protokołu końcowego uznaje się za datę zakończenia przez
Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokołu końcowego robót uzależnione 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
należycie wykonany dopiero po usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w protokole.
13. Jeżeli w trakcie przeprowadzania czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nie nadające
się do usunięcia, a umożliwiające użytkowanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, to
Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej i technicznej obiektów.
14. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej pod adresem
siedziby Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót.
15. Zamawiający jest zobowiązany do podpisania lub odmowy podpisania protokołu odbioru
końcowego w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych Zamawiającego od dnia rozpoczęcia
tego odbioru. Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego jeśli stwierdzi, iż
roboty będące przedmiotem Umowy, nie zostały w całości zakończone lub zawierają znaczące
wady.
16. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.
§ 10
Dokumentacja odbiorowa
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową w wersji papierowej
(4 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD (2 sztuki): w wersji edytowalnej – opisy w
plikach *.doc oraz rysunki w formatach *.dwg oraz w wersji nieedytowalnej jako pliki *.pdf.
Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej muszą być tożsame z dokumentami w wersji
papierowej.
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do odbioru końcowego następujące dokumenty:
1) dokumentację powykonawczą sprężonego powietrza (w 4 egz.),
2) gwarancje producentów materiałów i urządzeń z zastrzeżeniem, że warunki tych gwarancji nie
mogą być inne niż wymienione w § 8 niniejszej umowy, lub w przypadku rozbieżności
pomiędzy treścią tych gwarancji a zapisami § 8 niniejszej umowy nadrzędne będą zapisy
wynikające z zapisów § 8 niniejszej umowy.
3) certyfikaty na znak budowlany lub CE,
4) deklaracje zgodności dotyczące stosowanych materiałów budowlanych i urządzeń
technicznych,
5) instrukcje użytkowania elementów wbudowanych przez Wykonawcę,
6) zaświadczenia właściwych jednostek i organów, wymagane prawem oświadczenia.
§ 11
Funkcje na budowie
1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych.
2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych w potrzebnych dla
realizacji specjalnościach. Wykonawca oświadcza, że osoby te posiadać będą odpowiednie
kwalifikacje, doświadczenie i wymagane prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz, że uprawnienia te będą ważne przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy.
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3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej listę osób pełniących funkcje
techniczne na budowie, przedstawiając dokumenty świadczące o posiadaniu niezbędnych
uprawnień (kopie uprawnień, zaświadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi
niezwłocznie po zawarciu umowy.
4. Wykonawca wraz z przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenia
kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych.
5. Wszelkie zmiany osób pełniących funkcje techniczne na budowie w trakcie trwania robót
budowlanych wymagają uzyskania zgody Zamawiającego oraz przedstawienia dokumentów
opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
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§ 12
Kary umowne oraz odstąpienie od umowy
W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku niedotrzymania terminów pośrednich określonych w harmonogramie rzeczowofinansowym wykonywania robót budowlanych, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy,
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
Wykonawca zapłaci karę umowną:
1) za nieterminowe usuwanie usterek lub wad w ramach gwarancji bądź rękojmi, w wysokości
0,1% wartości wynagrodzenia brutto za dane zadanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy dzień opóźnienia;
2) w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego
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 każdy dzień opóźnienia, za każde
naruszenie;
3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z
§ 7 niniejszej umowy, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie;
4) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 7 niniejszej umowy, w wysokości
500 zł za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie;
5) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
zgodnie z § 7 ust. 22 umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia;
6) w przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, którzy nie zostali przez Wykonawcę zgłoszeni w wysokości 0,25 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez żadnego odszkodowania dla
Wykonawcy z tego tytułu, w następujących przypadkach:
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy - w zależności od formy
organizacyjno-prawnej Wykonawcy,
2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem lub wykonuje roboty wadliwie i
mimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie
zrealizuje działań, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć, aby zapewnić niewadliwe
wykonanie robót.
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Wykonawca przerwał realizację robót budowlanych na okres dłuższy niż 7 dni i ich nie podjął
pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do podjęcia robót i wyznaczenia
dodatkowego 3 dniowego terminu.
5. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania
w trybie natychmiastowym bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu, jeżeli
Wykonawca realizuje roboty w taki sposób, że nie będzie możliwe dotrzymanie terminu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy. W tym przypadku, Wykonawca poza zapłatą kar
umownych, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zwróci Zamawiającemu wszelkie
dodatkowe koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu dokończenia robót przez innego
wykonawcę oraz zapłaci karę umowną, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Zamawiający
może potrącić powyższe kwoty z jakiejkolwiek należności Wykonawcy.
6. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem na
przyszłość w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.
7. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, za odstąpienie od
umowy przez jedną ze stron, strona po której leża przyczyny odstąpienia zapłaci karę umowną w
wysokości 15 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu jakiegokolwiek
wymaganego dokumentu określonego w niniejszej umowie w wysokości 0,3 % wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
9. Kary umowne oblicza się od wartości brutto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda
wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej
kary umownej bądź wynika z innych tytułów, niż zastrzeżone.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bez uprzedniego wezwania ze złożonego
zabezpieczenia, a także z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za zrealizowanie
przedmiotu umowy.
11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od
daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej
odstąpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowień umowy lub niewykonywania
umowy z należytą starannością.
12. W przypadku niedotrzymania zarówno terminów pośrednich określonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonywania robót budowlanych, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej
umowy, jak i terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty obu kar umownych, o których mowa w ust. 1 i
2 niniejszego paragrafu.
3)

§ 13
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia prac budowlano – montażowych
określonych niniejszą umową na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na cały okres jej realizacji. Umowa ubezpieczenia musi
obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa zdarzeń losowych, nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich oraz mienia, w tym również pojazdów
mechanicznych.
2. Wykonawca zobowiązuje się, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 niniejszej umowy, niezwłocznie
dostarczyć polisy potwierdzające zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa
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w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), po uprzedniej
akceptacji ich treści przez Zamawiającego.
3. Polisy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą zawierać zrzeczenie się przez
ubezpieczyciela wszelkich ewentualnych roszczeń regresowych w stosunku do Zamawiającego,
przedstawicieli Zamawiającego i ich pracowników oraz klauzulę stwierdzającą, że umowa
ubezpieczenia może zostać rozwiązana za uprzednim pisemnym powiadomieniem
Zamawiającego, za co najmniej 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 4
niniejszego paragrafu.
4. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
lub nie będzie kontynuował ww. umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji niniejszej umowy,
Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą
umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt
Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do sporządzenia i
uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo–finansowego wykonywania robót
budowlanych. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie podstawę do sporządzania
protokołu końcowego odbioru robót.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robót budowlanych, opracowany przez
Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego, stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
3. Wykonawca nie może dokonać cesji ani przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. Zamawiający nie odpowiada za dozór mienia znajdującego się na placu budowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi za straty i
szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami lub ustaleniami z
Zamawiającym.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy, że w
razie wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób postronnych z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczeń na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego
kooperantów lub podwykonawców.
8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego na lokalizację reklam umieszczonych na terenie budowy, w tym również na
ogrodzeniu placu budowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oznakowania terenu budowy zgodnie z zasadami promocji
źródeł współfinansujących realizację przedmiotu umowy.
10. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana pod niżej wskazany adres:
1) Zamawiającego:
Politechnika Gdańska (Sekretariat Kanclerza),
ul. G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
2) Wykonawcy:
................................
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.................................
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11. 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. 10 niniejszego paragrafu uznaje się za skutecznie doręczoną.
12. W okresie realizacji Umowy, a także w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 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. Stroną wyłącznie uprawnioną do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji (w szczególności
przedstawicielom mediów) dotyczących przebiegu realizacji niniejszej umowy jest Zamawiający.
Wykonawca może udzielać niezbędnych informacji dotyczących przebiegu realizacji niniejszej
umowy wyłącznie podmiotom, które na podstawie szczególnych przepisów prawa są uprawnione
do żądania takich informacji.
14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają zgody obu stron oraz wymagają formy
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
15. Istotne zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
16. SIWZ, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy
wykonywania robót budowlanych stanowią integralną część niniejszej umowy.
17. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
18. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku
Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowią inaczej oraz przepisy Prawa Budowlanego.
19. Do rozstrzygania ewentualnych sporów ustala się właściwy rzeczowo sąd powszechny
w Gdańsku.
20. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu,
2. Oferta wykonawcy,
3. Kosztorys ofertowy,
4. Zbiorcze zestawienie wartości robót,
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robót budowlanych.
6. Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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Załącznik nr 6
do umowy ……………………..
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY
Ja/My niżej podpisany(i):
imię .......................... nazwisko .........................
imię .......................... nazwisko .........................
działający w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………….………
(pełna nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

oświadczam(y), że 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 ………………………………………………………………………………
(wskazać część przedmiotu zamówienia, której dotyczy płatność)
objętych umową ………………………. z dnia ………… r. na „Roboty budowlane związane z
wykonaniem sprężonego powietrza w nadbudowie budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy
Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej”,
a …………………………………………………………………………………………. .
(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczamy, iż powyższego oświadczenia nie składamy pod presją oraz że jest ono zgodne z
prawdą.
Oświadczamy, że nie będziemy wnosić żadnych roszczeń wobec Politechniki Gdańskiej
z tytułu realizacji ww. części zamówienia objętego umową ……………..z dnia ………… r.,
realizowanego
na
podstawie
umowy
o
podwykonawstwo
nr
………….
z
dnia
………………………………….r.
Do oświadczenia załączamy dokument rejestrowy potwierdzający, że oświadczenie zostało podpisane
przez osobę umocowaną.
……………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)
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