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Zamawiający: 
Politechnika Gdańska 
Wydział Mechaniczny 
ul. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" 

 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty 209 000 euro dla usług 

 

pn.: „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania 

narzędzia otworowego w otworze głębokim stworzonego na 

potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym 

Iłom” finansowanego z NCBiR dla Politechniki Gdańskiej” 

 

Nr postępowania ZP/84/004/U/16 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

01.04.2016 r. pod Nr 33543-2016 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w 

siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego: www.dzp.pg.gda.pl 

 

 

Zatwierdził: Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. 
Jan Stąsiek – prof. zw. PG 
(działający na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki 
Gdańskiej) 

 

 

 ……………….…………………….. 

 

 

Gdańsk, dnia 01.04.2016 r.  



  

 

2 
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VII Termin wykonania zamówienia. 
VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 
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Nr 1 Formularz oferty 
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Nr 4 
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Nr 6  

Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy/Lista 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.  

Wykaz wykonanych głównych usług. 

Nr 7 Projekt umowy. 

Nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
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I. Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ. 

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i we wszystkich dokumentach 

z nią związanych występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć 

Zamawiający 

 

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny ul. Narutowicza 11/12, 80-233 

GDAŃSK reprezentowana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. 

Jana Stąsieka – prof. zw. PG, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora 

Politechniki Gdańskiej  

 

Wykonawca 

 

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te 

występujące wspólnie. 

 

Ustawa 

 

 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej 

podstawie. 

 

Specyfikacja 

 

 

niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną 

część. 

 

Przedmiot zamówienia 

 

zakres prac do wykonania wynikający z opisu przedmiotu zamówienia (rozdz. IV 

SIWZ), załączników stanowiących integralną część SIWZ oraz wszelkich zmian i 

wyjaśnień treści SIWZ. 

 

Oferta 

 

 

 

Cena 

 

przygotowany przez wykonawcę zestaw dokumentów zawierający formularz oferty, 

oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ oraz załączniki wraz z ceną za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

 

należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915). 

 

Najkorzystniejsza oferta 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących 

się do przedmiotu zamówienia. 

 

oświadczenie woli mocodawcy złożone w formie pisemnej upoważniające ściśle 

określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych 

określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia – podpisania oferty lub do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego) wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona. 

 

Zamówienie uzupełniające 

 

zamówienie z wolnej ręki udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zam. podstawowego 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, stanowiących nie więcej 

niż 50 % wartości zam. podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie 

przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było  

przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem 

zamówienia podstawowego. 

 

Grupa kapitałowa 

 

 

 

 

wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 

przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca (def. w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z              

2015 r. poz. 184); 
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Tajemnica przedsiębiorstwa 

 

 

 

 

 

Podwykonawca 

 

 

 

Umowa o podwykonawstwo 

nieujawnione do informacji publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich 

poufności (zgodnie z art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póź. zm.). 

 

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której Wykonawca powierza wykonanie całości lub części 

przedmiotu zamówienia. 

 

należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 

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

budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 

dalszymi podwykonawcami. 

 

Dokumentacja powykonawcza      kompleksowy raport uwzględniający opis wykonanych prac wraz z zastosowanymi 

wielkościami oraz obrobione wyniki w postaci graficznej wraz z ich interpretacją, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ.  

 

 II.  Nazwa i adres Zamawiającego: 
Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

NIP 584-020-35-93        REGON P-000001620 

 

Telefon: +48 58 347-23-64 

Faks :    +48 58 347-10-25 

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

 

Godziny urzędowania: 7:30-15:30 

 

reprezentowana przez: prof. dr hab. inż. Jana Stąsieka, prof. zw. PG – Dziekana Wydziału 
Mechanicznego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej. 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze właściwej 
dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 209 000 Euro dla usług. 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badań efektywności 

stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim stworzonego na potrzeby 
realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z 
NCBiR dla Politechniki Gdańskiej. 

2.  Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. 
3. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika 

Zamówień CPV:  
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Kod Opis 

76300000-6 Usługi wiertnicze 

  
 

V.  Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych. 
Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej. Informacja o 
aukcji elektronicznej. 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.  
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 
 

VI.  Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.  
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających w 
niniejszym postępowaniu. 

 
VII.Termin wykonania zamówienia.  
 

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 
do dnia 01.09.2016 r. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu             
dokonywania oceny spełniania tych warunków.  

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdz. VIII 
SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których 
mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 5 Ustawy. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe 
warunki dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego 

warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.  
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 

a)  jedno zamówienie polegające na wykonaniu co najmniej jednego odwiertu o 

głębokości powyżej 1000 m, 

b)  jedno zamówienie polegające na wykonaniu badań kawernomierzem otworowym. 

  
UWAGA 1! Zamawiający dopuszcza łączenie w/w zakresów w jednym zamówieniu dla 

potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
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UWAGA 2! W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub 
ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone) ale również 
wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi 
wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku. 
UWAGA 3! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako 
spełniający warunek (określone w załączniku nr 6 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie 
niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości 
wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego 
kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut 
obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na 
dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,             
tj. 01.04.2016 r.  

3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dozoru wiertniczego – 
wyższego.  
UWAGA 4! Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień  
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U z 2016 r., Nr 65). 

4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje co najmniej jednym urządzeniem wiertniczym o udźwigu minimalnym 50 
ton.  

5. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w 
powyższym zakresie. 

 

IX. Dokumenty, oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawców z 
postępowania. 

 

1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
Ustawy, i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w rozdz. VIII 
SIWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:   
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do 
SIWZ) - oryginał.  

1.2.  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz  z 
załączeniem dowodów* czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Należy wypełnić  załącznik nr 6 do SIWZ. 

*Dowodem, o którym mowa powyżej jest: 
 - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
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- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa powyżej. 

W załączniku nr 6 do SIWZ Wykonawca przedstawi główne usługi wraz z 
dowodami czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Przez główne usługi, do których należy  załączyć dowody, Zamawiający 
rozumie usługi, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ.   
1.2.1 Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3  

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231).  

1.2.2 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego 
usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie 1.2 nin. 
rozdziału, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

1.2.3 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których 
mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 Rozporządzenia, budzą 
wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego 
dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało 
wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio 
do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, usługi 
lub dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie 
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
Zamawiającemu.   

1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją 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. Należy wypełnić 
załącznik Nr 4 do SIWZ. 

1.4.  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4 do SIWZ. 

1.5.  Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami. Należy wypełnić załącznik Nr 5 do SIWZ. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1  
ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia następujących 
dokumentów: 
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do 

SIWZ).  
2.2. 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. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5) Ustawy należy złożyć następujące dokumenty:  
3.1 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo 
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na załączniku 
nr 3a do SIWZ.  
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4. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dokumenty podmiotów 
zagranicznych): 
4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. IX pkt 
2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4.2 Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.3 Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w rozdz. IX pkt 4.1. SIWZ, 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. Przepis rozdz. IX pkt 4.2. SIWZ 
stosuje się odpowiednio. 

4.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy (odpowiednio rozdz. VIII pkt 2, 3, 4, 5 SIWZ), polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu 
oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, żąda wypełnienia załącznika nr 2a do SIWZ. Dokument ten stanowi 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie winno 
dotyczyć w szczególności:  

  - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
 - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia,  
 - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innymi podmiotami,  

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ albo odpowiadające im 
dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych.   
Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci wymienionych w przepisie art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp zasobów, gdy dotyczy wiedzy i doświadczenia, łączy się z 
koniecznością uczestniczenia tego podmiotu w realizacji zamówienia. Uczestnictwo 
to może mieć dowolną, dozwoloną prawem formę (np. podwykonawstwo, 
doradztwo, konsultacje). 

7.  Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
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7.1. Oświadczenie wymienione w rozdz. IX pkt 1.1. SIWZ powinno zostać złożone 
wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców; 

7.2. Dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 1.2 – 1.5  SIWZ składa dowolny 
Wykonawca lub dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków, spośród 
Wykonawców składających ofertę wspólną;  

7.3. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 2 albo 
odpowiadające im dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych powinny 
być złożone przez każdego Wykonawcę;  

7.4. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 6 SIWZ składa 
każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a które to podmioty będą 
brały udział w realizacji części zamówienia;  

7.5. Lista lub informacja, o której mowa w rozdz. IX pkt 3.1. SIWZ powinna być 
złożona przez każdego Wykonawcę. 

8. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oświadczenia lub dokumenty, o 
których mowa w rozdz. IX pkt 1.1. złożone winny być wspólnie w imieniu wszystkich 
Wykonawców. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdz. IX i pkt 2 i 
3.1 SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.  

 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.  

 

1.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną 
korespondencję Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Politechnika 
Gdańska, Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania w/w dokumentów drogą 
elektroniczną (e-mail: agnbisze@pg.gda.pl) lub faksem (+48 58 347-10-25) pod 
warunkiem, że ich treść zostanie jednocześnie przekazana pisemnie na adres 
Zamawiającego. 
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony 
postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub 
faksu i potwierdziły fakt jej otrzymania.  

2.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda 
dokonana zmiana specyfikacji zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie 
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego                                            
tj. www.dzp.pg.gda.pl. 

3. W przypadku, gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie 
prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  Przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.  

5. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ                                           
tj. www.dzp.pg.gda.pl. 

6.  Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania zamieszcza na 

http://www.dzp.pg.gda.pl/
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stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ tj. www.dzp.pg.gda.pl. W takim 
przypadku zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu 
pytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z 
zebrania zamawiający doręcza niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ                         
tj. www.dzp.pg.gda.pl. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu                              
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.  

 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest                              
mgr Agnieszka Biszewska – Specjalista ds. zamówień publicznych WM,                                                 
fax (+48 58 347-10-25), e-mail: agnbisze@pg.gda.pl 

 

XII. Wymagania dotyczące wadium. 

  
1. Wysokość wadium.  

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł, 
słownie: trzy tysiące złotych 00/100. 

2. Termin wniesienia wadium.  
2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się 

za wniesione, jeżeli:  
a)  wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym 

Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.  
b)  wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone 

w Kwesturze Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 
11/12, Gmach Główny Skrzydło B, I piętro, pok. Nr 10 (w dniach od 
poniedziałku do piątku od godz. 09:00 do godz. 13:00), przed upływem 
terminu składania ofert.  

2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy 
czym:  
a)  wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy 

Zamawiającego  – Bank Millennium O/Gdańsk nr 64 1160 2202 0000 
0001 8607 3782.  
Zamawiający zaleca aby dowód wniesienia wadium w formie pieniądza 
zawierał w rubryce „tytułem” zwrot „Wadium w postępowaniu na  
usługę przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia 
otworowego w otworze głębokim stworzonego na potrzeby realizacji 
projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z 
NCBiR dla Politechniki Gdańskiej. (Nr postępowania ZP/84/004/U/16)”  

b)  w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty 
należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. 
Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Kwesturze Politechniki 
Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny 
Skrzydło B, I piętro, pok. Nr 10 (w dniach od poniedziałku do piątku od 
godz. 09:00 do godz. 13:00), przed upływem terminu składania ofert.  

3. Formy wniesienia wadium. 
3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

mailto:agnbisze@pg.gda
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 

pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

3.2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być 
wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, 
w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w 
formach wymienionych w pkt 3 od „b” do „e” musi być wystawione na 
Zamawiającego.   
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób 
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez 
upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści 
gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta 
(poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania 
ofertą. 
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta 
(poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego 
na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego. 

3.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 
bankowym. 

3.4. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 

4. Zwrot wadium. 
4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem pkt 5.2 nin. rozdziału. 

4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

4.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

4.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę.  

5. Zatrzymanie wadium.  
5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, 

którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
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5.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, Ustawy z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

6. Inne postanowienia dotyczące wadium. 
6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, 

który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony 
okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, 
albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie 
ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

6.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1 nin. rozdziału, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

XIII. Termin związania ofertą. 
 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.  
 

1. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w 
języku polskim. Oferta musi być podpisana. 

2. Oferta winna zawierać:  
a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ. 
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku 

SIWZ lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, ewentualnie umowa o 
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału albo notarialnie 
poświadczonej kopii.  

c) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty w formie elektronicznej. 

4. Wymagane w SIWZ dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem: Oświadczenia o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ), Listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/Informacji o przynależeniu 
do grupy kapitałowej (załącznik nr 3a do SIWZ) - które to dokumenty są składane 
w oryginale. 

5. 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. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących 
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odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.  

9. Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia  
powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień składania ofert.  

10. Wszystkie kartki oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane.  

11. Pełnomocnictwo składane do oferty winno być podpisane przez osoby 
upoważnione (upełnomocnione) do reprezentowania wykonawcy. Dokument ten 
wykonawca może złożyć w oryginale lub postaci kopii uwierzytelnionej przez 
notariusza.  

12. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane 
przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie 
poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 

13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej 
kopercie z napisem „Zmiana do oferty w przetargu nieograniczonym 
pn. „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia 
otworowego w otworze głębokim stworzonego na potrzeby realizacji 
projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR 
dla Politechniki Gdańskiej. (Nr postępowania ZP/84/004/U/16)”, oraz dane 
Wykonawcy (pełna nazwa Wykonawcy i adres).  

14. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 
2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)". Zaleca się, aby były spięte i wyraźnie 
oddzielone od pozostałej części oferty. Zgodnie z normą wyrażoną w powyższym 
artykule przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na 
treść oferty uzna za jawne. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 

16. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone i włożone do jednej koperty 
zaopatrzonej napisem „Oferta w przetargu nieograniczonym pn.                                 
„Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia 
otworowego w otworze głębokim stworzonego na potrzeby realizacji 
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projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR 
dla Politechniki Gdańskiej.”, oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa Wykonawcy i 
adres). Koperta musi być zaadresowana na Zamawiającego (Politechnika 
Gdańska Budynek Wydziału Mechanicznego ul. G. Narutowicza 11/12,                  
80-233 Gdańsk  (Nr postępowania ZP/84/004/U/16)). 

17. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie w myśl         
art. 84 ust. 2 ustawy.    

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia ma zastosowanie Ustawa oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm). 

19. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu 
przedmiotowego postępowania jest prawo polskie. 
 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział 
Mechaniczny, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek Wydziału 
Mechanicznego, pokój Nr 310 (Biuro Wydziału), do dnia 11.04.2016 r. do godz. 

09
00

. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym 
powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  

2. Oferta powinna być zaadresowana na w/w adres i opisana: 
 

„Oferta w przetargu nieograniczonym pn. „Usługa przeprowadzenia badań 
efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 
stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw 
Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla Politechniki Gdańskiej.”  (Nr 
postępowania ZP/84/004/U/16)”  

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11.04.2016 r. DO GODZ. 09
15”

 

 

3. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia 
oferty Zamawiającemu. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział 
Mechaniczny, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek Wydziału 

Mechanicznego, sala Nr 303, dnia 11.04.2016 r. o godz. 09
15

 .  
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. Informacje, o których mowa w pkt 6 i 7 Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 

  

XVI. Opis sposobu obliczania ceny. 
 

1. Wykonawca w oparciu o rozdz. IV SIWZ, załącznik nr 8 do SIWZ (Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia) oraz wszystkie zmiany i wyjaśnienia określi cenę 
ryczałtową netto (cyfrowo), podatek VAT (cyfrowo) i brutto (cyfrowo) za całość 
zamówienia w złotych polskich (PLN) na załączniku Nr 1 do SIWZ. Stawka 
podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). 
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2. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z 
powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania niniejszego zamówienia, w tym również wszelkie koszty 
towarzyszące wykonaniu (tj. m.in.: koszty zakupionych materiałów, koszty robót 
przygotowawczych, porządkowych, utrzymania terenu i zaplecza prac, 
zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie prac, naprawy ewentualnych 
szkód na terenie prac spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
zamówienia, ubezpieczenia prac, usuwania na swój koszt napotkanych kolizji, 
koszty wykonania wszelkich prób, badań i odbiorów, m.in. koszty związane z 
zapewnieniem pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej, sporządzenia wymaganej 
dokumentacji w tym raportów oraz innych czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia np. usunięcia i utylizacji odpadów. 

3. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, 
które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od 
Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem 
zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia i 
skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. Niedoszacowanie, pominięcie 
oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych 
rozbieżności w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym 
załącznik nr 8 do SIWZ. 

5. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z 
rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę merytoryczną oraz 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.  

6. Zamawiający wymaga, aby do zrealizowania inwestycji użyto technologii, 
urządzeń, materiałów itp. o parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku nr 
8 do SIWZ. 

7. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na 
podstawie wszystkich wyjaśnień, zmian oraz dokumentów stanowiących 
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 8  do SIWZ. 

8. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę ceny brutto 
całości zamówienia. 

9. Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego zamawiającego (w przypadku wykonawcy 
zagranicznego z krajów Unii Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, 
który zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 

XVII. Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między 
Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

1.  Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie. 
2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą 

realizowane w PLN. 
3.  Kwoty wskazane w oświadczeniach lub dokumentach podane w walutach innych 

niż PLN będą przeliczane na potrzeby oceny ofert na PLN wg średniego kursu 
złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich 
walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy 
wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował 

następującymi kryteriami:  
 

L.p. Kryterium Maksymalna 

ilość 

punktów 

Waga 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

w danym kryterium 

1. Cena (C) 100 pkt W1 = 0,70 Cmax1= 70 pkt 

2. Skrócenie 

terminu realizacji 

(T) 

100 pkt W2 = 0,30 Tmax2= 30 pkt 

 

1. C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie 

punkty wyliczane są wg wzoru: 

 

                                         Cmin 

                           C =  -------------------X W1 x 100 pkt 

                                           Cb  

 

 Cmin  – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

  Cb    – cena oferty badanej 

  W1    – waga kryterium cena 

 

2. T –  liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium skrócenie 
terminu realizacji, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru: 

 

                                         TB 

                           T=  -------------------X W2  X 100 pkt 

                                         30 

 

TB – zaproponowana przez wykonawcę ilość dni o jaką skrócony zostanie 

termin wykonania zamówienia w ofercie badanej 

  30 –  maksymalna ilość dni o jaką można skrócić termin realizacji zamówienia 

  W2 – waga kryterium skrócenie terminu realizacji 

 

Uwaga: 
1. Maksymalna liczba dni o jaką Wykonawca może skrócić termin realizacji 

zamówienia to 30 dni kalendarzowych liczonych od terminu podanego w rozdz. VII 
SIWZ określającego termin realizacji zamówienia. 

2. Oferty wykonawców, którzy zaoferują skrócenie terminu realizacji o więcej niż 30 
dni kalendarzowych zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ. 

               

                             

1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska 
najwyższą liczbę punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach. 
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PL = C + T 

 
  gdzie: 

 
PL – łączna liczba punktów 
C – liczba punktów w kryterium cena 
T – liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji 

 

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

 
 

3. Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych 
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą 
ceną brutto za przedmiot zamówienia. 

4.  Zamawiający poprawi w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

 jeżeli podano prawidłową stawkę podatku VAT, lecz niepoprawnie 
wyliczono wartość podatku VAT za prawidłową przyjmuje się wartość brutto 
za przedmiot zamówienia.  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty. 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona, 
- jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy 
jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 

5. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. 

6. Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny oferty. 
6.1  Zgodnie z art. 90 Ustawy jeżeli cena oferty będzie się wydawać rażąco niska w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się 
do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w 
zakresie: 
-  oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 
dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów 
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z pón. zm.); 

-  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
6.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 
6.3 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 
96  i 97 Ustawy.  

2. Protokół z postępowania podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego 
lub osobę przez niego upoważnioną.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację. 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

4.    Ponadto Zamawiający ogłosi wynik przetargu zamieszczając informacje, o których 
mowa w pkt 3 lit. a) na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie 
internetowej www.dzp.pg.gda.pl. 

5.    W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,        
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

6.    Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 
zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, 
albo 10 dnia – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

7.    Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt 6, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy. 

8.    W przypadku wyboru przez Zamawiającego, oferty złożonej przez konsorcjum, 
Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem 
umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 

9.    Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: 
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała 

jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do 
koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 

2)  stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość  
podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3)  oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji jakości, 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot 
zamówienia, 

5)  wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu 
czasu gwarancji, 
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6)  określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w 
trakcie realizacji zamówienia, 

7)  stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
10. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie 

należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej 
„Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. 
Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia 
stanowiącego załącznik do umowy, w którym podmioty występujące jako 
Wykonawca upoważnią lidera do wykonywania wszelkich rozliczeń z 
Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma 
nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania 
umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty 
wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na 
rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy 
sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy. 

11. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, informacje dotyczące działki, na której wykonywany 
będzie przedmiot zamówienia, w tym dokładną lokalizację (gmina, miejscowość, nr 
ewidencyjny działki), powierzchnię, badania litologii odwiertu badania litologii 
odwiertu w niezarurowanym interwale jeśli takie badania zostały już wykonane, w 
przeciwnym razie niezwłocznie po ich przeprowadzeniu., itp.  

12. Nie wypełnienie przez Wykonawcę zapisów, o których mowa w pkt 8 – 11 nin. 
rozdziału będzie równoznaczne ze spełnieniem przesłanek z art. 46 ust. 5 pkt 3 
Ustawy (zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) i skutkować będzie zatrzymaniem 
wadium. 

13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać 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. 

 
  

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
niniejszym postępowaniu. 

 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 

1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy 
zgodnej z postanowieniami SIWZ. 

2. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. 
3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i 

zobowiązuje  się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę 
niniejszego zamówienia. 
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4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać 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. 

5.  Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki 
dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 7 do 
SIWZ – „Projekt umowy”. 

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, a w szczególności: 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują 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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu;  
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać 
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.  

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 
ustawy. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców 
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

9. Na czynności, o których mowa w pkt 8 nn. rozdziału, nie przysługuje odwołanie. 
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10. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i pkt 11 nin. rozdziału 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.  

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. 

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 
orzeczenia. 

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach 
określonych w art. 185 ustawy.  

17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym 
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

 

XXIII. Podwykonawcy 
 

1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia 
Podwykonawcom wykonania części zamówienia.  

2.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, na których zasoby Wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1  
Ustawy, tj. rozdz. VIII SIWZ. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest 
podać nazwę (firmę) Podwykonawców.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. rozdz. VIII pkt 2 SIWZ, Wykonawca jest  
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub  
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w  
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w  art. 
26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 
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podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ albo 
odpowiadających im dokumentów podmiotów zagranicznych.  
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Załącznik Nr 1 (strona 1 z 4) 

FORMULARZ OFERTY  
zam. publ. pn.  „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla 

Politechniki Gdańskiej” 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
 

 

OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY: 

Imię i nazwisko   

Adres 
(adres, na który będzie 

kierowana wszelka 

korespondencja) 

 

Numer REGON: NIP: 

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 Podstawa umocowania do 

reprezentowania Wykonawcy  

(np. pełnomocnictwo, odpis z 

centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, KRS itp.) 

 

 

1. Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn. „Usługa przeprowadzenia 

badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 
stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym 
Iłom” finansowanego z NCBiR” dla Politechniki Gdańskiej:  

 
a) za cenę netto:                   ……….……………. zł 
 

     podatek VAT (23%):    ……………………. zł 
 

     cenę brutto:             ............................... zł 
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 

  
Wypełnić poniższe oświadczenie, jeżeli dotyczy ono Wykonawcy* 
 
Oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z poźn. zmianami) w niżej wymienionym zakresie: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego) 
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Załącznik Nr 1 (strona 2 z 4) 

FORMULARZ OFERTY  
zam. publ. pn.  „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla 

Politechniki Gdańskiej” 

 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
  

 

2. 
 

 
 

  

 
 
Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego:* 
 
……………………………………………. zł. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.  

 
 

b) w terminie krótszym o ….. dni (należy wpisać ilość dni kalendarzowych, od 0-30), w 

stosunku do wymaganego terminu realizacji zamówienia określonego w 

rozdz. VII SIWZ. 

 
UWAGA: 
a) Maksymalna liczba dni o jaką Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia to 30 dni 

kalendarzowych liczonych od terminu podanego w rozdz. VII SIWZ określającego termin realizacji 
zamówienia. 

b) Oferty Wykonawców, którzy zaoferują skrócenie terminu realizacji o więcej niż 30 dni kalendarzowych 
zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ. 

 
 

2. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia.* 

3. Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze SIWZ i projektem umowy i przyjmuję/emy te 

dokumenty bez zastrzeżeń. 
5. Oświadczamy, że zobowiązuję/emy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
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Załącznik Nr 1 (strona 3 z 4) 

FORMULARZ OFERTY  
zam. publ. pn.  „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla 

Politechniki Gdańskiej” 

 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
 

 

 
 
7. Wadium w kwocie 3 000,00 zł. wniosłem/wnieśliśmy w formie ........................................ 

Zwrot wadium proszę/simy dokonać na rachunek bankowy nr ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza) 

Jestem/śmy świadomy/i, że w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy 
wniesione przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane. 

8. Oświadczam/y, że: 

 zamówienie wykonam/y samodzielnie*) 

 część zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom zgodnie z rozdz. XXIII 
pkt 2 SIWZ: 
(Uwaga: W tabeli należy wskazać wyłącznie tych Podwykonawców, na których zasobach 
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
Ustawy, tj. rozdz. VIII SIWZ) 

L.p. Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony 

podwykonawcy) 

Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.  

 

 

2.  

 

 

 

9. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 
one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *: 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

1.    

2.    
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Załącznik Nr 1 (strona 4 z 4) 

FORMULARZ OFERTY  
zam. publ. pn.  „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla 

Politechniki Gdańskiej” 

 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
 

 

 
 
 
10. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych kartek. 
11. Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:  

a. ……………………………………………………………………………………………………. 

b. ……………………………………………………………………………………………………. 

c.  

d. 

e. 

f. 

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

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

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

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

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

Podpis(y): 

L.p. 
Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 

i data 

1. 
 

 

    

2. 
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Załącznik Nr 2 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zam. publ. pn. „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla 

Politechniki Gdańskiej” 

 
 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
  

 

2. 
 

 
 

 

 

 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.: 

 

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(y): 

L.p. 
Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 

i data 

1. 
 

 

    

2. 
 

 

    

 

Uwaga: 

W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie 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), zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w 

trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia 

(zgodnie z załącznikiem 2a do SIWZ). 
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Załącznik Nr 2a (strona 1 z 2) 

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów 
zam. publ. pn.  „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla 

Politechniki Gdańskiej” 

 

 

L.p. 

Pełna nazwa podmiotu 

oddającego do dyspozycji 

niezbędne zasoby 

Adres podmiotu                      Numer telefonu i faksu 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz ………………..…………………………..…………… 

………………………………………………………………………..………………………..………… 
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji następujące niezbędne zasoby:  

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(wymienić rodzaj udostępnianych zasobów) 

 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. „Usługa przeprowadzenia 

badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” 

finansowanego z NCBiR dla Politechniki Gdańskiej”, w zakresie   

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia) 

 

Oświadczam/y, że ww. zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia w następujący sposób: .......................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia) 

 

Oświadczam/y, że będzie łączył mnie/nas z Wykonawcą następujący stosunek: ..................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem) 
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Załącznik Nr 2a (strona 2 z 2) 

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów 
zam. publ. pn. „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla 

Politechniki Gdańskiej” 

 

 

L.p. 

Pełna nazwa podmiotu 

oddającego do dyspozycji 

niezbędne zasoby 

Adres podmiotu                    Numer telefonu i faksu 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej 
wskutek nieudostępnienia w/w zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z 
w/w Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych 
zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy. 
 

 

 

 

 

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

              miejscowość                    

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

                                                                                                    podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)  

                                                                                                 do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego 

                do dyspozycji niezbędnych zasobów  

 

 

 

Podpis(y): 

L.p. 
Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 

i data 

1. 
 

 

    

2. 
 

 

    

 
UWAGA 1!  

Z treści zobowiązania winno wynikać w szczególności:  
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,   
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,   
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
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Załącznik nr 3 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 
zam. publ. pn. „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla 

Politechniki Gdańskiej” 

 

 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa 

przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze 

głębokim stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw 

Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla Politechniki Gdańskiej”* 

(*niepotrzebne skreślić) oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) z 

postępowania ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 

z późn. zm.). 

  

 

 

Uwaga:   
W przypadku osób fizycznych niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” stanowi 

jednocześnie oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – o którym mowa w rozdz. IX pkt 2.2. 

SIWZ. 

 

 

 

 

Podpis(y): 

L.p. 
Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 

i data 

1. 
 

 

    

2. 
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Załącznik Nr 3a 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*/ 

Informacja  o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej* 
zam. publ. pn. „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla 

Politechniki Gdańskiej” 

 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów)      Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługa 
przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze 
głębokim stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw 
Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla Politechniki Gdańskiej”, zgodnie z art. 
26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  
 
1. składam/y listę podmiotów razem, z którymi należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 
poz. 331 z póź. zm.) *  

 

Lp. Nazwa i adres podmiotu 

  

  

  

  

 

 

2. Informuję/emy o tym, że nie należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2       

pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *  

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

 

Podpis(y): 

L.p. 
Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 

i data 

1. 
 

 

    

2. 
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Załącznik Nr 4       
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

do zam. publ. pn. „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla 

Politechniki Gdańskiej” 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 

  

2. 
 

 
 

 

Oświadczam/y, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć niżej 

wymienione osoby: 

NAZWISKA I IMIONA  

osób, które będą pełnić 

poszczególne funkcje ze 

wskazaniem  podstawy do 

dysponowania n/w osobami   

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

INFORMACJE NA TEMAT KWALIFIKACJI 

ZAWODOWYCH  NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

 

 

…………………………………………………………… 

PODSTAWA DYSPONOWANIA 

Osoba posiadająca uprawnienia 

dozoru wiertniczego – wyższego  

 

 

 

……………………………. 

(Nr uprawnień) 

 

 

Uwaga 1: 

W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Należy wypełnić załącznik nr 2a do 
SIWZ. 

 
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam/y, że w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na  

usługę przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” 

finansowanego z NCBiR dla Politechniki Gdańskiej  osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu niniejszego zamówienia i zostały wymienione w załączniku nr 4 do SIWZ, 

posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.  

 

 

Podpis(y): 

L.p. 
Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 

i data 

1. 
 

 

    

2. 
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Załącznik Nr 5   
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  

do zam. publ. pn. „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla 

Politechniki Gdańskiej” 

 
WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1.  
 

  

2. 
 

 
 

 

 

Narzędzia/wyposażenie 

zakładu/urządzenia  
Liczba 

Wskazanie  podstawy do 

dysponowania 

 

 

 

 

Urządzenie wiertnicze o udźwigu 

minimalnym 50 ton 

 

 

 

………………………………. 

(co najmniej 1 szt.) 

 

 

…………………………………………………………… 

PODSTAWA DYSPONOWANIA 

Uwaga 1: 
W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na 
zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Należy 
wypełnić załącznik nr 2a do SIWZ. 

 

 

 
 
 
 
 
Podpis(y): 

L.p. 
Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 

i data 

1. 
 

 

    

2. 
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Załącznik Nr 6 

Wykaz wykonanych głównych usług 
zam. publ. pn. „Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim 

stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla 

Politechniki Gdańskiej” 

 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
 

  

 

Doświadczenie zgodne z rozdz. VIII pkt 2 SIWZ  (Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu             

dokonywania oceny spełniania tych warunków): 

  
L.p. NAZWA  I  ADRES 

PODMIOTU, NA 

RZECZ KTÓREGO 

USŁUGI  ZOSTAŁY 

WYKONANE  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

DATA 

WYKONANIA 

OD               DO 

dd/mm/rrrr 

 

Dowody 

określające czy 

usługi zostały 

wykonane 

należycie  

 

Nr strony w 

ofercie 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

…..…… 

 

 

 

 

 

 

………… 

 

 

  

 

 

 

………… 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

…..…… 

 

 

 

 

 

 

…………  

 

 

 

 

 

 

………… 

Czy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów w myśl art. 26 

ust. 2 b ustawy: TAK/NIE* (niepotrzebne skreślić).  

 

 

 

 

Podpis(y): 

L.p. 
Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 

i data 

1. 
 

 

    

2. 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

 
UMOWA  Nr ……… - projekt 
        do zam. publ. nr ZP/84/004/U/16 

 

 w  dniu     ............................... 2016 r. w Gdańsku pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, Wydziałem Mechanicznym z siedzibą w 80-233 Gdańsk,                              
ul. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620  
reprezentowaną przez:  
prof. dr hab. inż. Jana Stąsieka, prof. zw. PG – Dziekana Wydziału, działającego na 
podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej  
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
.................................................................................................................................................... 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
.................................................................................................................................................... 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................................. 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................................../ 
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym 
przez:.................................................................. 
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG ) 
Imię i nazwisko …………………………………….., działającym pod firmą 
…………………………………………., z siedzibą w ……………………….. przy ulicy 
…………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, NIP ………………………….., REGON ………………….  
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 

 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej 
ustawą Pzp, Strony zawierają Umowę o następującej treści:    

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania 

narzędzia otworowego w otworze głębokim stworzonego na potrzeby realizacji 
projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla 
Politechniki Gdańskiej.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do Umowy oraz formularz 
oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy. 
 

§2  
Termin i miejsce realizacji 

1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot umowy został zrealizowany i przekazany 
Zamawiającemu w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia ……………… r. 
(Zamawiający uzupełni zgodnie z „Formularzem oferty”). 

2.  W w/w terminie Wykonawca zakończy wszystkie prace oraz przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą (3 egzemplarze w wersji elektronicznej i 
papierowej) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego przedmiotu 
umowy.  
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3.  Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień 
wynikających z:  
3.1  okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:  

a. wstrzymania prac przez Zamawiającego; 
b. konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie 

przedmiotu umowy; 
3.2 działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac; 
3.3 wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności; 
3.4 odmiennych lub nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, 

wodnych lub terenowych, w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska 
archeologiczne, wysoki poziom wód gruntowych; 

3.5 odmiennych lub nieprzewidzianych warunków geologicznych lub terenowych w 
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
elementów obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji, obiektów 
infrastrukturalnych lub ich części.  

4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy 
termin, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu 
będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3.1 nin. 
umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze 
„Szczegółowym opisem przedmiotu umowy” (załącznik nr 1 do umowy) oraz ofertą 
(załącznik Nr 2 do umowy). 

6. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 
wykonania prac lub ich części, tempo prac według Zamawiającego nie pozwoli na 
terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla 
przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami 
obciążają Wykonawcę.  

7. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn 
nie leżących po stronie Wykonawcy.   

8. Przedmiot umowy wykonywany będzie na dz. Nr …….. (Zamawiający uzupełni dokładną 
lokalizację, zgodnie z miejscem wskazanym w dokumentach przekazanych przez Wykonawcę 
przed podpisaniem umowy). 

 
§ 3 

Obowiązki i odpowiedzialność Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Udzielanie Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania przedmiotu 

umowy, które są w posiadaniu Zamawiającego oraz do współdziałania z Wykonawcą, w 
szczególności przy opracowywaniu projektu robót geologicznych.   

2. Udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw 
niezbędnych do realizacji Umowy. 

3.  Sprawowanie kontroli prac realizowanych na podstawie zawartej Umowy. 
4. Zwoływanie (w razie potrzeby) narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawców. 
5. Terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji 

niniejszej umowy.  
6.  Dostarczenie narzędzi z połączeniem gwintowym określonym przez Wykonawcę.  
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§ 4 
Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1.  Niezwłoczne przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy.  
2.  Wykonanie Umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów 

składających się na Umowę, najlepszymi  zasadami wiedzy i sztuki geologicznej  oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP. Za jakość prac 
odpowiada Wykonawca. 

3.  Dokonanie wszelkich formalności niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy, w 
tym uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń, decyzji zgodnie ze szczegółowym opisem 
przedmiotu umowy.  

4.  Stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa ruchu. Ewentualne opłaty i kary za naruszenia powstałe w trakcie 
realizacji prac przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów obciążają 
Wykonawcę. 

5. Zorganizowanie, wykonanie i utrzymanie na własny koszt terenu prac wraz z jego 
zapleczem oraz strzeżenie mienia znajdującego się na nich, a także zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa niezbędnych przy realizacji prac. Wykonawca jest 
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren prac. 

6.  Dostarczenie na swój koszt i ryzyko sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania 
przedmiotu Umowy na miejsce realizacji prowadzonych prac, takim środkiem transportu, 
jaki Wykonawca uzna za najbardziej odpowiedni w danych warunkach.  

7.  Niezwłoczne informowanie Zamawiającego, również z potwierdzeniem pisemnym, lecz 
nie później niż w ciągu 3 dni, o zaistnieniu okoliczności lub możliwości powstania 
okoliczności, która może spowodować przedłużenie czasu realizacji przedmiotu Umowy.  

8. W przypadku awarii lub innych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem wykonywanych 
prac, zapewnienie przedstawicielom Zamawiającego dostępu do miejsca zdarzenia oraz 
udzielanie wszelkich informacji dotyczących powyższych zdarzeń. Wykonawca 
zobowiązany będzie ponadto do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie 
zbadania ich przyczyn oraz kontaktów ze stosownymi organami administracji, osobami 
trzecimi oraz innymi osobami, których dotyczą takie zdarzenia. W szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień oraz 
udostępnić wszelką dokumentację niezbędną w celu zapoznania się z przyczynami i 
zakresem awarii lub komplikacji związanych z bezpieczeństwem wykonywanych prac 
oraz ustalenia zdolności Wykonawcy do usunięcia ustalonych zagrożeń, jak też 
dalszego wykonywania Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

9.  W zakresie organizacji wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) ścisłej współpracy z Zamawiającym przy opracowaniu procesów wiercenia i 
cementowania otworów będących obowiązkiem Wykonawcy, 

2) ścisłej współpracy z Zamawiającym przy obradowaniu składu płuczek 
wiertniczych wykorzystywanych w wierconych otworach,  

3) ścisłej współpracy z innymi uczestnikami prac, badań, serwisów i testów 
wykonywanych na terenach odwiertów wskazanymi przez Zamawiającego i w 
tym zakresie do uzgodnienia z nimi terminów i zasad wykonywania prac na 
terenie wiertni. 

10. Prowadzenie dokumentacji wykonywanych prac zgodnie z obowiązującym prawem i 
praktyką. 

11. Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i 
problemów, jakie powstały w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Terminy i miejsca narad będą ustalane przez 
Zamawiającego. 
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12. Dostarczenie i utrzymywanie sprzętu w trakcie trwania Umowy w dobrym stanie 
technicznym. W tym zakresie Wykonawca zapewnia, że wszystkie stosowne dokumenty 
i świadectwa jakości odnoszące się do sprzętu Wykonawcy (np. protokoły pokontrolne, 
świadectwa zgodności wydane przez organy legalizacyjne itp.) są aktualne i mogą być 
na żądanie udostępnione Zamawiającemu.  

13. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały Wykonawcy, dostarczone w ramach 
niniejszej Umowy, nadają się do wykorzystania zgodnie z ich pierwotnym 
przeznaczeniem lub przeznaczeniem podanym w niniejszej Umowie. 

14. Zatrudnienie osób posiadających kwalifikacje konieczne do wykonania powierzonych 
prac. W tym zakresie, Wykonawca zapewni wyszkolonych i doświadczonych 
pracowników ze wszystkimi uprawnieniami, prawnie wymaganymi. Wykonawca 
gwarantuje, że pracownicy Wykonawcy oraz podwykonawców mają odpowiednią wiedzę 
i kwalifikacje niezbędne do wykonywania prac, są biegli w obsłudze i konserwacji 
sprzętu Wykonawcy i podwykonawców, a Wykonawca wykorzysta ich najlepsze 
doświadczenie do realizacji prac zapewniając tym samym, że prace będą wykonywane z 
właściwą starannością i zgodnie z najlepszymi standardami.  

15. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, w zakresie wskazanym w 
ofercie, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich 
działania i zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także personel 
podwykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje, lub którym wykonanie prac powierza. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w odbiorze prac wykonanych przez 
podwykonawcę. 

16. Przekazanie Zamawiającemu informacji dotyczących średnicy i rodzaju połączenia 
gwintowego dla kolumny rur, na której  zapuszczone zostanie narzędzie, w terminie do 3 
dni od dnia zawarcia umowy.  
 

§ 5 
Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:  
a) Odbiory częściowe prac, polegające na bieżącym sprawdzeniu i ocenie jakości i 

ilości prac, w tym odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu. 
b) Odbiór końcowy przedmiotu umowy, następuje po zakończeniu wszystkich prac, 

oraz przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (3 
egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o 
wykonaniu prac zanikających/ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym 
ich sprawdzenie przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do ich odbioru 
w ciągu trzech dni roboczych od daty poinformowania przez Wykonawcę, Wykonawca 
uprawniony będzie do traktowania tych prac jako odebranych. Jeżeli Zamawiający 
poweźmie wątpliwości co do jakości zakrytych prac, Wykonawca będzie zobowiązany 
na żądanie Zamawiającego odkryć je własnym staraniem i na własny koszt. 

3. W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest zakończyć wszystkie prace, badania i przekazać Zamawiającemu kompletną oraz 
prawidłowo sporządzoną dokumentację powykonawczą wraz z wnioskiem o dokonanie 
odbioru końcowego.  

4. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać kompleksowy raport uwzględniający 
opis wykonanych prac wraz z zastosowanymi wielkościami oraz obrobione wyniki w 
postaci graficznej wraz z ich interpretacją. 

5. Odbiór następuje w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Datę 
ustala Zamawiający.  

6. W przypadku uwag dotyczących realizacji przedmiotu umowy lub stwierdzonych wad 
przedmiotu umowy, strony ustalą sposób oraz termin usunięcia nieprawidłowości. 
Termin ten nie będzie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych. Wystąpienie powyższych 
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okoliczności nie uchyla uprawnień Zamawiającego oraz konsekwencji Wykonawcy 
związanych z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1 
umowy i odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych. 

7. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonują osoby wskazane w § 7 ust. 1 
niniejszej umowy.  

 
§ 6 

Wynagrodzenie i rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, 

które wyraża się kwotą: 
 

Brutto: ……...……………  zł 
słownie: ……………………………………………………………………………… 
 

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w ust.  1 niniejszego paragrafu. 

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony protokół 
odbioru bez zastrzeżeń.  

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywa się fakturą końcową po 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego bez 
zastrzeżeń podpisanego przez strony. 

5. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.   

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 7 
Reprezentacja  

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują: 
a)   
b)  

2. W trakcie realizacji umowy w imieniu Wykonawcy występują: 
a)   

 
§ 8 

Prawa autorskie 
1.  Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do wszystkich utworów wchodzących w skład przedmiotu umowy, zwanych dalej 
„Utworami” na wszelkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, a w 
szczególności: 

 1)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną techniką, 
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową niezależnie od formatu zapisu; 

 2)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3)  w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 
udostępnienie utworu w Internecie; 

jak również przenieść na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich 
praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 
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2. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia 
za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż twórcy Utworów nie będą wykonywać 
względem Zamawiającego oraz jego następców prawnych przysługujących im osobistych 
praw autorskich do Utworów w zakresie: 
 1) prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego 

wykorzystywania, 
2)  prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 
3)  prawa do wymieniania twórcy i tytułu utworu pierwotnego na egzemplarzach 

opracowań. 
4.  Zamawiający, oraz jego następcy prawni będą mieli prawo do korzystania z Utworów, 

będących przedmiotem umowy bez oznaczania ich autorstwa. Wykonawca złoży 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie twórcy Utworów w przedmiocie, o którym mowa 
w ust. 3 powyżej, na druku protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej 
umowy. 

5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność nośników, na których Utwory zostały utrwalone. 

6.  Wykonawca odpowiada za wady prawne Utworów na zasadzie ryzyka. 
7.  Strony ustalają, iż roszczenia z tytułu rękojmi za wady Utworów wygasają po upływie 3 

lat od daty odbioru. 
8. W związku z postanowieniami ust.1 i 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo w 

szczególności do dokonywania zmian i przeróbek Utworów, jak również do 
wykorzystywania ich zarówno w całości, jak i w częściach oraz włączania ich do innych 
utworów. 

9.  W przypadku, gdy podczas lub w związku z wykonaniem przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę zostaną naruszone prawa osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się 
zadośćuczynić roszczeniom tych osób. 

10. W przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z 
tytułu naruszenia ich praw do Utworów, Wykonawca zwolni Zamawiającego z 
odpowiedzialności z powyższych tytułów. 

 
§ 9 

Zachowanie poufności 
1. Zamawiający i Wykonawca nie ujawnią stronom trzecim żadnych informacji związanych 

z wykonaniem niniejszej Umowy lub otrzymanych w związku z jej wykonaniem z 
żadnego powodu, ani nie będą wykorzystywać takich informacji w inny sposób niż w celu 
wykonania niniejszej Umowy, chyba, że:  
1) uzyskana zostanie pisemna zgoda drugiej Strony,  

 2) obowiązek ujawnienia takich informacji wynikać będzie z przepisów prawa lub 
będzie skutkiem orzeczeń sądów lub żądań organów administracji,  

3) informacje zostaną ujawnione osobom uczestniczącym w realizacji niniejszej 
Umowy.  

2. Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże Strony również w wypadku niedojścia 
Umowy do skutku lub jej wygaśnięcia. 

 
§ 10 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę lub umowy ubezpieczenia prac objętych 

niniejszą umową. 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, z 
uwzględnieniem odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska. Suma 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie może być niższa niż wynagrodzenie 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na jedno i sumę zdarzeń, na cały okres 
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realizacji przedmiotowej umowy.  
2.  Wykonawca najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy, 

zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu polisy potwierdzające zawarcie bądź 
kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z 
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).  

3.  Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie przekaże 
Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
lub nie będzie kontynuował w/w umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji 
niniejszej umowy, Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy i 
obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 6 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. 

 
§ 11 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 nin. umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, 

b) w przypadku zaprzestania wykonywania prac przez Wykonawcę bez zgody 
Zamawiającego na okres dłuższy niż 5 dni w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 
za całość umowy za każdy następny dzień;  

c) w przypadku nieterminowego usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy, z 
wyłączeniem odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp,  

2. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą 
wynagrodzeniu ryczałtowemu brutto za całość umowy określonemu w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
zakończenia prac i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków 
umowy. 

4. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, 
staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu, 
b) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy lub płatne przez 
Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7-dniowym terminem płatności, 
według wyboru Zamawiającego. O wysokości kar oraz sposobie potrącania 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami 
ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.  

7. Niezależnie od naliczenia kar umownych, w przypadku, gdy na skutek niewykonania 
przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci 
kwotę dofinansowania lub będzie zmuszony do zwrotu środków do Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej 
Zamawiającemu szkody w pełnym zakresie, w tym obejmującej równowartość utraconych 
przez Zamawiającego środków. 
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§ 12 

Odstąpienie od umowy 
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy może nastąpić, gdy Wykonawca:  
a) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął prac lub w przypadku ich wstrzymania 

przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 10 dni od chwili otrzymania decyzji o 
wznowieniu realizacji prac od Zamawiającego, 

b) wykonuje prace wadliwie i niezgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy 
oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu 
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

c) nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy, lub 
jeżeli stopień zaawansowania prac w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż 
termin ich zakończenia jest zagrożony, 

d) a także w następujących przypadkach: 
-  likwidacji Wykonawcy, za wyjątkiem połączenia lub reorganizacji; 
-  zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny 

sposób, skutkujące uniemożliwieniem wykonania przedmiotu Umowy. 
2. Każda ze stron może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 
3. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać prace, 
zabezpieczyć teren plac oraz opuścić go na koszt własny w możliwie najkrótszym 
terminie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale 

Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych 
oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada; 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; wynagrodzenie to zostanie 
naliczone na podstawie sporządzonej inwentaryzacji, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu prac. 
 

§ 13 
Zmiany umowy 

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: 
1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy.  
2. 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, 
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3. 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.  

4. 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.  

5. Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub 
inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy 
których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 

6. 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.  

7. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a 
także z przyczyn określonych w § 2 ust. 3 umowy. 

8. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 
okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze 

szczegółowym opisem, 
b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu 

umowy, 
c) zmiany ustawowej zmiany podatku VAT, 
d) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi 

umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 
e)  zmiany danych teleadresowych, 
f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. 

9. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy.  

10. Konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu 
umowy, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.  

11. 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.  

12. Pozostałe zmiany określone w umowie.  
13.  Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez 

strony. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 
takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego 
propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.  

 
§ 14 

Inne postanowienia umowy  
1. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana pod niżej wskazany 

adres: 
1) Zamawiającego:  
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 Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk 

2) Wykonawcy: 
………………………….. 

2. 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. 1 niniejszego paragrafu uznaje się za skutecznie 
doręczoną. 

3. W okresie realizacji Umowy, 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. 

4. Stroną wyłącznie uprawnioną do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji 
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. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
2. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.  
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 

z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych 
wydanych na podstawie w/w ustaw.  

5. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 

Załącznik nr 2 – Oferta (rozumiana jako formularz oferty). 

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru (wzór). 

 
 

                     ZAMAWIAJĄCY                                       WYKONAWCA   
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań efektywności stosowania narzędzia w 
otworze głębokim polegających na:  
1. Umożliwieniu przetestowania dostarczonego narzędzia na już istniejącym, bądź w trakcie 

wiercenia odwiercie, którego właścicielem jest wykonawca, bądź posiada on zgodę 
właściciela na wykonanie poniższych prac.  

2. Wprowadzenie dostarczonego narzędzia na kolumnach rur o średnicy od 5’’ - 7’’ do 
niezarurowanego odwiertu o głębokości TVD co najmniej 1000 m.  

3. Wykonanie pomiaru wskazanego przez zamawiającego interwału 300 m kawernomierzem 
sześcioramiennym.  

4. Wykonanie 10 cykli ruchu posuwisto-zwrotnego w interwale 100 m z prawym obiegiem 
płuczki wskazanym przez zamawiającego na podstawie dostarczonych badań i analiz 
geologicznych. Całość interwału może być podzielona na odcinki wynikające z długości 
rury.  

a) Wydatek tłoczenie płuczki podczas ruchu posuwistozwrotnego nie może być mniejszy 
niż 600l/min.  

b) Prędkość liniowa ruchu posuwistozwrotnego nie powinna przekraczać 0,5 m/s.  

5. Bezzwłocznie po wyciągnięciu kolumny rur z dostarczonym narzędziem wykonanie 
pomiaru geometrii otworu w interwale wskazanym w punkcie 3. kawernomierzem 
sześcioramiennym.  

6. Przygotowanie i przekazanie w ciągu 14 dni od zakończenia opisanych prac 
kompleksowego raportu uwzględniającego wyniki pomiarów oraz ich interpretacje.  

7. Do zakresu obowiązków leżących po stronie wykonawcy należy również :  

a) Jeżeli konieczne wykonanie dokumentacji oraz zgłoszenia planu ruchu górniczego 
spełniającej wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 
geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać dokumentacje planu ruchu górniczego. Prace geologiczne powinny 
być prowadzone pod stałym nadzorem uprawnionego geologa na podstawie 
zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego.  

b) Wykonanie dokumentacji oraz zgłoszenia projektu robót geologicznych spełniający 
wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 8 maja 2014 r.  

c) Opracowanie i zgłoszenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach do odpowiedniego urzędu zgodnie z wymaganiami określonymi w 
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r., poz. 196 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 maja 
2014 r.  

d) Prowadzenie prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 
2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów 
górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.  
e) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentacji powykonawczej do 

wymaganych urzędów w tym w szczególności do właściwego dla miejsca prowadzenia 

prac Starostwa Powiatowego.                
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f) Powiadomienia i uzyskanie zgód odpowiednich instytucji, na których terenie będzie 

wykonywał prace oraz gestorów uzbrojenia podziemnego znajdującego się w pobliżu 

wykonywanych robót.             

g) Zapewnienie właściwego nadzoru prac oraz dokumentowanie i zgłoszenie prac zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i najlepszą praktyką.                                                                                           

h) Utylizacja wszystkich odpadów powstałych w czasie wykonywania przedmiotu 

zamówienia, w tym płuczki wiertniczej oraz zwiercin, oraz poniesienie wszelkich opłat z 

tym związanych. 
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Załącznik Nr 3 do umowy Nr ……………… 

 

.........................., dnia ...................2016 r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU - WZÓR 

 

 

     WYKONAWCA:                    ZAMAWIAJĄCY: 

          

 

 

 

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny  

ul. Narutowicza 11/12, 

80-233 Gdańsk 

 

        

 

Przedmiot umowy: Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia 

otworowego na otworze głębokim stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor 

Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla Politechniki Gdańskiej. 

                                                                                                                                                           

Przedmiot umowy wykonano zgodnie z umową zawartą w dniu   ………………………… 

 

Kompletna dokumentacja powykonawcza została przekazana Zamawiającemu w dniu ……….….  

 

Oświadczenie twórcy utworów: 

Wykonawca oświadcza, iż nie będzie wykonywać względem Zamawiającego oraz jego następców 

prawnych przysługujących jemu osobistych praw autorskich do Utworów w zakresie: 

1) prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, 

2) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 

3) prawa do wymieniania twórcy i tytułu utworu pierwotnego na egzemplarzach opracowań. 

Zamawiający oraz jego następcy prawni będą mieli prawo do korzystania z Utworów, będących 

przedmiotem umowy bez oznaczania ich autorstwa. 

 

Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń* 

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury*. 

 

Uwagi lub wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy, stwierdzone podczas odbioru*: 

 

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

 

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

 

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

 

Termin usunięcia uwag/wad *………………………………………………. 
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              Przedstawiciel Wykonawcy:                                               Przedstawiciel Zamawiającego:  

 

 

 

 

…………………………. 

(podpis) 

 

 

 

 

…………………………. 

(podpis) 

 

 

 

 Uwagi lub wady wskazane w powyższym protokole usunięto w dniu ………………………….. r. 

 

 

 Zamawiający odbiera przedmiot umowy w całości, bez zastrzeżeń. 

 

 

 Powyższe stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 

 

              Przedstawiciel Wykonawcy:                                               Przedstawiciel Zamawiającego:  

 

 

 

 

…………………………. 

(podpis) 

 

 

 

 

…………………………. 

(podpis) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 
 


