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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3472400, faks 
58 3472913. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w Gmachu B 
Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk-Wrzeszcz (strona południowa poziom 400 i 600) wraz z serwisem. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie 
klimatyzacji w Gmachu B Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk-Wrzeszcz (strona południowa poziom 400 i 
600) wraz z serwisem. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych 
związanych z wykonaniem klimatyzacji w pomieszczeniach Gmachu B Politechniki Gdańskiej od strony południowej (bardzie 
narażonej na działanie promieni słonecznych). 3. Przedmiot zamówienia będzie obejmował następujące prace:: a) 
Wykonanie projektu technicznego wykonawczego instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach od strony południowej budynku 
Gmachu B wraz z automatyką, zasilaniem elektrycznym i odprowadzeniem skroplin. Projektowana instalacja klimatyzacji ma 
zapewniać optymalną temperaturę w pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych w okresie wysokich temperatur. 
Chłodzenie ma być realizowane za pomocą jednostek wewnętrznych klimatyzacji umieszczonych w każdym z obsługiwanych 
pomieszczeń ponad drzwiami wejściowymi. Jednostki zewnętrzne należy zaprojektować jako dachowe. Każde 
pomieszczenie ma mieć możliwość odrębnego, niezależnego sterowania temperaturą, obrotami wentylatora oraz 
kierownicami nawiewu. b) Wykonanie projektu technicznego wykonawczego instalacji elektrycznej zasilającej klimatyzację 
będącą przedmiotem zamówienia. Projekt ma zawierać zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych, przeniesienia istniejących 
instalacji i urządzeń będących w kolizji z prowadzonymi pracami. c) Wykonanie projektu technicznego branży 
ogólnobudowlanej, uwzględniającego elementy konstrukcyjne i budowlane takie jak: wykonanie konstrukcji wsporczej pod 
jednostki zewnętrzne klimatyzacji, wykonanie robót rozbiórkowych, przewiertów i przekuć związanych z wykonaniem 
instalacji klimatyzacji, roboty związane z uszczelnieniem pokrycia dachowego po przejściu instalacji, wykonanie rozbiórki 
naświetli nad drzwiami i ich zabudów wraz z elementami konstrukcji wsporczych pod klimatyzatory, roboty szpachlarskie 
oraz malarskie. d) Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzoną 
przez Zamawiającego dokumentacją opisaną w pkt. 1 wraz z automatyką i odprowadzeniem skroplin, związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej ww. klimatyzację na podstawie dokumentacji technicznej opisanej w pkt. 2, 
wykonanie prac konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych towarzyszących wykonaniu zadania i wykonanie prac budowlanych 
polegających na zabudowaniu naświetli w pomieszczeniach objętych klimatyzacją. 4. Zakres robót budowlanych objętych 

http://www.dzp.pg.gda.pl/


przedmiotem zamówienia obejmować będzie: -montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji, -montaż przewodów 
zasilających jednostki (poziomy, piony), -montaż izolacji na przewodach chłodniczych, -montaż instalacji elektrycznej 
zasilającej jednostki zewnętrzne i wewnętrzne, -montaż instalacji sterowania i automatyki klimatyzacji, -dostosowanie 
zasilania elektrycznego na potrzeby projektowanej instalacji, -montaż instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek 
wewnętrznych, -montaż pomp skroplin, -bruzdowania związane z prowadzeniem instalacji skroplin, przewodów 
elektrycznych, -obudowy i koryta związane z prowadzeniem instalacji chłodniczej (piony, poziomy), przewodów 
zasilających, przewodów sterowniczych, -prace tynkarskie, szpachlowanie, malowanie -montaż syfonów na wejściu do 
pionów sanitarnych, -montaż jednostek zewnętrznych na dachu obiektu, -zabudowę naświetli w pomieszczeniach 
klimatyzowanych, -wykonanie podkonstrukcji pod jednostki zewnętrzne, -wykonanie przejść instalacji przez dach, -
wykonanie blachowania (zabezpieczenie przed ptakami, słońcem, deszczem) na przewodach klimatyzacji prowadzonych na 
zewnątrz), 6. Program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 8 do SIWZ) i STWIORB (załącznik nr 9 do SIWZ) określają 
przedmiot zamówienia dając wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu w sposób umożliwiający złożenie kompletnej 
oferty. 7. W zakres umowy wchodzi serwis zamontowanych instalacji i urządzeń przez okres gwarancji wskazany przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym. 8. 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. 9. W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian lub 
modyfikacji w przedmiocie zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do zamawiającego w trybie określonym w art. 
38 prawa zamówień publicznych. 10. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w 
miejscu prowadzenia robót budowlanych, w celu zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i 
wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do projektowania i/lub 
kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami 
odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. Osoby wskazane w 
rozdziale V ust. 1 pkt. 3 nie wyczerpują wymagań Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, lecz są 
wymaganiami minimalnymi stawianymi na etapie oceny ofert. Wykonawca powinien o ile uzna to za konieczne zapewnić 
swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do 
właściwego wykonania umowy (np. dodatkowi projektanci i kierownicy danej branży, itp.). Wykonawca uwzględni w ofercie 
każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które 
są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty 
związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 
jakości i rękojmi na wykonane roboty w wymiarze, co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia ich końcowego odbioru. 
Gwarancja Wykonawcy nie może ograniczać gwarancji producenta wbudowanych urządzeń. Okres gwarancji jest 
dodatkowym kryterium oceny ofert; punkty będą przyznawane za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi, do maksymalnie 
60 miesięcy. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XII SIWZ.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7, 45.33.12.20-4, 45.31.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przed terminem składania ofert zobowiązany jest zabezpieczyć swą 
ofertę wadium w wysokości 6.250 zł. 

III.2) ZALICZKI 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował jedną najważniejszą 
robotę. Za robotę najważniejszą Zamawiający uzna wykonaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - robotę 
budowlaną polegającą na budowie instalacji klimatyzacji na kwotę brutto nie mniejszą niż 120000 PLN. 
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie 
złożonego przez Wykonawcę Wykazu robót budowlanych, zawierającego informacje niezbędne do oceny 
spełnienia przedmiotowego warunku wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, 
określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: a) osobą do 
pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń, według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im 
uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego b) osobą do 
pełnienia funkcji projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub 
odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa 
Budowlanego c) osobą do pełnienia funkcji projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub 
odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa 
Budowlanego d) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do 
kierowania robotami budowlanymi - według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające 
im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego e) osobą do 
pełnienia funkcji kierownika robót posiadająca uprawnienia konstrukcyjno- budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do 
kierowania robotami budowlanymi - według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające 
im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego f) osobą do 
pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi - według 
obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej 
obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia należy złożyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 2) W 
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru - pełnomocnictwo (a); 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega 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, zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (tylko w oryginale) do oddania mu do dyspozycji 



niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - zgodnie z zapisami 
rozdziału V ust. 2 SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

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

 1 - Cena - 90 

 2 - Wydłużenie gwarancji - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, w okolicznościach określonych we wzorze umowy: 1) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła 
następujących zdarzeń: a) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, b) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie 
(śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy 
pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych 
osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, d) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia; W takim przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki 
określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów 
określonych w rozdz. IX SIWZ, e) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że 
osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne 
spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku 
Zamawiającego, f) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn 
określonych w § 3 ust. 8 umowy, g) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 
okolicznościami: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, - 
koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - zmiana danych związanych ze 
zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy, - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części 
przedmiotu Umowy. h) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy, i) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - Pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń 
nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, - Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji opisującej przedmiot umowy, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujące 
poprawienie parametrów technicznych. 2) W przypadku wystąpienia któregokolwiek z w/w zdarzeń termin realizacji 
przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu 
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3) Pozostałe zmiany określone w umowie. 4) 
Zmiana wysokości wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych, zmiany materiału budowlanego 
lub technologii. Zakres robót, przy którym to uczyniono, wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony 



zostanie zgodnie z § 4 niniejszej Umowy. 5) Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody obu stron oraz pisemnego aneksu 
podpisanego przez strony. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian 
leży uzasadnienie powstałej okoliczności. 6) Termin ustalony w ust. 7 paragrafu 3 wzoru umowy może ulec zmianie w 
przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a)okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. między innymi 
wstrzymania robót przez Zamawiającego; b)odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c)wystąpienia warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów - fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego; d)działania siły wyższej (np. klęski 
żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; e)zmian 
spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: 
niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; f)odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w 
dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych elementów budowlanych; g)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 7) W przypadku wystąpienia robót zamiennych, wynagrodzenie 
będzie podlegało zmianie, jednakże w każdym przypadku nie przekroczy kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.dzp.pg.gda.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska Dział Zamówień 
Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (dotyczy wersji papierowej SIWZ). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2016 godzina 10:00, 
miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-
233 Gdańsk. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 
1.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 08.03.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, ul. 
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, pokój nr 272 (sala kolegialna); 2. Numer referencyjny nadany przez 
Zamawiającego: ZP/16/022/R/16. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie 

 
 


