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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

woj. pomorskie, tel. 58 3472400, faks 58 3472913. 

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Centrum Technicznej 

Obsługi Politechniki Gdańskiej przy ul. R. Traugutta w Gdańsku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1). Przedmiotem 

zamówienia jest: a) zaprojektowanie - tj. opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- kompletnej dokumentacji projektowej (koncepcyjnej, budowlanej oraz wykonawczej) dla 

zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku CTO Politechniki Gdańskiej przy ul. R. 

Traugutta w Gdańskuw zakresie wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i 

pozwoleniami, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego 

podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. W ramach zadania mieści się 

także zapewnienie nadzoru autorskiego dla realizacji w/w projektu - tj. pełnienie nadzoru 

autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w 

szczególności poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót 

budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji 

powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja 

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


dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów - autorów projektu, 

załączone do dokumentacji po-wykonawczej; b) budowa - tj. wykonanie, na postawie 

zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla ww. zadania 

inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z Budową budynku CTO Politechniki 

Gdańskiej przy ul. R. Traugutta w Gdańsku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w 

zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia 

na użytkowanie obiektu oraz użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale III SIWZ oraz 

Programie Funkcjonalno -Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.22.00.00-6, 

71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.40.00.00-1, 

45.11.20.00-5, 45.11.13.00-1, 45.11.27.00-2, 45.11.27.10-5, 45.30.00.00-0, 45.20.00.00-9, 

45.21.00.00-2, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.21.30-2, 45.26.00.00-7, 45.23.31.20-6. 

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

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

 

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

miesiącach: 11. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą 

ofertę wadium w wysokości 80 000 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę 

wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie 

z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 1)nazwę dającego zlecenie 

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2)określenie 

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy 

zamówienia), 3)kwotę zobowiązania, 4)termin ważności gwarancji, 5)mieć formę 



oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 6) 

być nieodwołalny 7)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b)nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty 

gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba 

że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 4.Wadium w pieniądzu 

należy wnieść przelewem na następujący rachunek Politechniki Gdańskiej: 64 1160 2202 

0000 0001 8607 3782 Bank Millennium S.A. z dopiskiem: Wadium do przetargu pn Budowa 

Centrum Technicznej Obsługi Politechniki Gdańskiej przy ul. R. Traugutta w Gdańsku wg 

SIWZ-ZP/119/055/R/16 Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu 

wadium należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej (Gmach 

B, wysoki parter) lub przesłać pocztą (Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem Wadium do ZP/119/055/R/16. Wadium wniesione w 

jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument najpóźniej w terminie składania 

ofert. 6. Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium 

(kserokopia gwarancji albo przelew lub jego kserokopia). 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 

wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 

zrealizował jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za robotę najważniejszą 

Zamawiający uzna robotę budowlaną wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającą na budowie lub remoncie 

wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę brutto nie mniejszą niż 1 000 000 

PLN. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu 

dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu robót 

budowlanych, zawierającego informacje niezbędne do oceny spełnienia 



przedmiotowego warunku wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych 

robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie 

dysponował osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń, według obecnych przepisów Prawa 

Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej 

obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego Ocena spełnienia przez 

Wykonawców warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu osób, zawierającego 

informacje niezbędne do oceny spełnienia przedmiotowego warunku. 

Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające 

wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394). Na podstawie art. 104 ustawy 

Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały 

uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w 

dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać 

zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą 

ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 



WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 



III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. FORMULARZ OFERTOWY sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (tylko w 

oryginale) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia - zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 2 

SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do 

oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 4. W przypadku, gdy upoważnienie 

do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 

rejestru zamówienia do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (a). 5. Zaleca się, 

aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopia 

gwarancji albo przelew lub jego kserokopia). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

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

 1 - Cena - 80 

 2 - Termin wykonania zamowienia - 20 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w zawartej umowie w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego, w okolicznościach określonych we wzorze 

umowy: 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 



oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła 

następujących zdarzeń: 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, 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, przy czym jeżeli zmiana dotyczy podwykonawca, który zgodnie z art. 26 ust. 

2b ustawy Pzp będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji 

zamówienia, 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 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, 6) 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w 

szczególności: a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. między innymi 

wstrzymania robót przez Zamawiającego; b) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy 

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c) wystąpienia warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób 

i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego; 

d) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; e) zmian spowodowanych 

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w 

szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; f) odmiennych (ale 

istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów 

budowlanych; g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 7) 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 dokumentacji projektowej, c) 

zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy, 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. 8) Wystąpienia 

konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności 

na rzecz Wykonawcy, 9) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian 

technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) 

Pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, b) Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji opisującej 

przedmiot umowy, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujące poprawienie 

parametrów technicznych. 2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z w/w zdarzeń termin 

realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 



zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody obu 

stron oraz pisemnego aneksu podpisanego przez strony. W przypadku każdej zmiany o której 

mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej 

okoliczności. 4. Pozostałe zmiany określone w umowie. 1) Strony ustalają, że ryczałtowe 

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może ulec obniżeniu na skutek sytuacji 

niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej umowy w wyniku robót 

zamiennych lub zaniechanych. Rozliczenie tych robót nastąpi na zasadach określonych w §4 

umowy. 2) W przypadku wystąpienia robót zamiennych, wynagrodzenie będzie podlegało 

zmianie, jednakże w każdym przypadku nie przekroczy kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru 

umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika 

Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach 

Główny skrzydło B, pok. 212.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 06.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień 

Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny skrzydło B, pok. 212.. 

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

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia: od 9 do 

maksymalnie 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia jest 

jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca deklaruje termin realizacji zamówienia w druku 

oferty. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.05.2016 r. o godzinie 11:30 w siedzibie 

zamawiającego Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach 

Główny, sala kolegialna nr 272.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


