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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Malowanie pomieszczeń (segmenty, korytarze, kuchnie, łazienki) w budynku Domu 

Studenckiego nr 7 Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Leczkowa 18 

 

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych wartości kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – 5 225 000 euro. 

 

CPV:  

 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45410000-4 Tynkowanie 
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Gdańsk, czerwiecj 2016 

 

 



 

Rozdział I. Zamawiający 

 

Politechnika Gdańska  

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

tel.: 58 347 17 44                faks: 58 347 29 13                 

www.pg.gda.pl 

NIP: 584-020-35-93 

Postępowanie prowadzi Dział Zamówień Publicznych. 

e-mail: dzp@pg.gda.pl 

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), a także 
wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. Postępowanie  
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej. 

2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 
39 - 46 ustawy Pzp. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu 
publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie 
internetowej Zamawiającego: www.dzp.pg.gda.pl . 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

Malowanie pomieszczeń (segmenty mieszkalne, korytarze, kuchnie, łazienki) w budynku Domu 
Studenckiego nr7 Politechniki Gdańskiej w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Leczkowa 18. 
 

2. Charakterystyka obiektu - stan istniejący 

Budynek pięciokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, jednotraktowy. 
Obiekt o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegły pełnej oraz dziurawki, stropy prefabrykowane 
typu DMS. 
 

3. Dane liczbowe  

Powierzchnia całkowita pomieszczeń 3608,9m2, 
powierzchnia użytkowa 2845,7m2, 
kubatura 12 547m3. 
 

4. Podstawa prowadzenia prac 

Prace prowadzone będą w oparciu o Projekt wykonawczy, STWIORB oraz opis zamówienia.  
 
5. Zakres prac 

5.1. Roboty demontażowe: 

 skucie płytek na ścianach wiatrołapu, 

 skucie drobnych uszkodzeń powierzchni tynków ścian i stropów, 

 skucie luźnych tynków, 

 demontaż zabudów i podejść sanitarnych w pomieszczeniu łazienki w piwnicy, 

 zeskrobanie uszkodzonych cokołów elewacji zewnętrznej. 
 

5.2. Roboty do wykonania: 
 
5.2.1. Naprawa tynków. 
Zakres prac obejmuje następujące czynności w przypadku skucia luźnych tynków: odbicie tynków, za-
mocowanie siatki , wykonanie nowego tynku, wykonanie gładzi gipsowej. 
W przypadku drobnych uszkodzeń powierzchni należy uzupełnić ubytki np. gotową zaprawą tynkarską, 
a w obrębie spękań wkleić taśmę lub siatkę elastyczną, wykończyć gładzią gipsową. 
 
5.2.2. Ułożenie glazury na ścianach wiatrołapu. 
W pomieszczeniu wiatrołapu na parterze na ścianach ułożyć płytki. Rodzaj płytek (materiał – np. gres, 
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wymiar, sposób ułożenia, kolorystykę) uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
 
5.2.3. Zabudowa instalacji c.o. płytą kartonowo-gipsową  

Na korytarzu I piętra należy zabudować instalację c.o. o długości ok. 18 mb. 
 
5.2.4. Wymiana luster. 

Należy przewidzieć wymianę luster w sanitariatach (przewidywana ilość do wymiany to ok. 50% luster). 
 
5.2.5. Wymiana uszkodzonych kratek wentylacyjnych. 

Należy przewidzieć wymianę uszkodzonych kratek wentylacji grawitacyjnej (przewidywana ilość kratek 
do wymiany to ok. 10%). 
 
 
5.2.6. Naprawa cokołu elewacyjnego wraz z naprawą murku schodów wejściowych i wymianą 

części płytek. 

Wykonanie nowej struktury z tynku na cokole elewacyjnym, murku schodów wejściowych oraz wymiana 
uszkodzonych płytek schodowych. 

 
5.2.7 Naprawa posadzki w pomieszczeniu piwnicy. 
Wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej cementowej w korytarzu i pomieszczeniach piwnicy w 
części A. 

 
5.2.8. Wymiana uszkodzonej ościeżnicy drzwiowej w pomieszczeniu piwnicy. 

Przewiduje się wymianę uszkodzonej ościeżnicy drzwiowej w pomieszczeniu piwnicy. 
5.2.9. Prace malarskie. 
Zakres prac malarskich dotyczy: 

 malowania farbami emulsyjnymi tynków ścian i sufitów, 

 malowania farbami olejnymi: lamperii, elementów stalowych, rur stalowych, stolarki wewnętrznej 
drzwiowej, balustrad, grzejników żeberkowych, parapetów. 

 
Przygotowanie podłoża pod malowanie. 
Przed przystąpieniem do malowania ścian i sufitów należy zmyć i zeskrobać starą farbę , naprawić 
uszkodzenia powierzchni tynków w obrębie spękań w uszkodzone tynki wkleić warstwę taśmy lub siatkę 
elastyczną. Malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian wykonać we wszystkich pomieszczeniach pomi-
jając ściany w węzłach sanitarnych i kuchniach obłożone glazurą. Na korytarzach malować farbą emul-
syjną powierzchnie ścian od wysokości 1,5 m do sufitu. Sufity malować w kolorze białym, ściany w kolo-
rze jasnym pastelowym, odcień należy uzgodnić z użytkownikiem. 
Malowanie farbą olejną dotyczy istniejących lamperii i elementów stalowych (rury c.o., ciągi wentylacji, 
grzejniki żeberkowe, balustrady, klamry włazowe), stolarki drzwiowej oraz oznaczeń i napisów na 
drzwiach. Malowanie olejne lamperii należy wykonać po uprzednim przetarciu istniejących lamperii pa-
pierem ściernym – zmatowieniu. Powierzchnie malować farbą olejną półmat w kolorze zbliżonym do 
ścian malowanych farbą emulsyjną. 
Drzwi wewnętrzne pomieszczeń - typowe, płycinowe, drewniane wraz z ościeżnicą oczyścić ze starych 
warstw farby, dwukrotnie malować farbą olejną w kolorze białym i wykonać regulację. 
Malowanie elementów stalowych po uprzednim oczyszczeniu z luźnych fragmentów powłok malarskich 
oraz z rdzy malować farbą do gruntowania przeciwrdzewną miniową i nawierzchniową olejną w kolorze 
ścian lub w przypadku elementów wentylacji w kolorze białym. 
Wykonanie na skrzydłach drzwiowych farbą olejną w kolorze czarnym napisów typu: 'kuchnia" , "pral-
nia", "szyb ewakuacyjny" itp. oraz numeracji na drzwiach pokoi typu: "104" , "511". Wysokość liter min. 
6cm. 
 
Nie przewiduje się malowania: 

 drzwi aluminiowych przeszklonych (w korytarzu i wejściowych), 

 drzwiczek szafek elektrycznych, p.poż., hydrantowych, 

 pochwytów balustrad klatek schodowych wykonanych ze stali nierdzewnej. 

 
5.2.10. Maszynowe czyszczenie i konserwacja podłóg w korytarzach po przeprowadzonych ro-

botach malarskich. 

Po zakończeniu prac malarskich przewiduje się mechaniczne czyszczenie i konserwację podłóg na 
głównych korytarzach. 

 
6. Dokumentacja projektowa 

Przedmiot zamówienia określają: opracowanie projektowe i STWIORB. 



Projekt wykonawczy określa przedmiot zamówienia, obejmuje w całości treść zadania dając wykonaw-
com pełną wiedzę o zamówieniu w sposób umożliwiający złożenie kompletnej oferty.  
 
 
 
7. Przedmiar robót 

Przedmiar robót przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia 
kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust.1 pkt. 6 i 7 usta-
wy. 

 
8. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na specyfikację, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi 

modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.  

9. W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian lub modyfikacji w przedmiocie 

zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do zamawiającego w trybie określonym w art. 38 

prawa zamówień publicznych. 

10. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i 

wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do 

kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z 

postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację 

zamówienia. Osoby wskazane w rozdziale V ust. 1 pkt. 3 nie wyczerpują wymagań Zamawiającego na 

etapie realizacji przedmiotu zamówienia, lecz są wymaganiami minimalnymi stawianymi na etapie 

oceny ofert. Wykonawca powinien o ile uzna to za konieczne zapewnić swoim specjalistom niezbędne 

wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego 

wykonania umowy (np. kierownicy danej branży, itp.). Wykonawca uwzględni w ofercie każdą 

konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i 

porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie 

całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty 

Wykonawcy. 

12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty w wymiarze, 60 

miesięcy, licząc od dnia ich końcowego odbioru.  

13. W przypadku gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie 

z przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu 

zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokład-

nych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie roz-

wiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania rów-

noważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji. 

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wyznacza termin realizacji zamówienia: maksymalnie 81 licząc od dnia 01.07.2016do 
dnia 20.09.2016 r. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca 
deklaruje termin realizacji zamówienia w druku oferty. 

 

Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  
pełnienia tych warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 

 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania 
przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.  

 2) posiadania wiedzy i doświadczenia:  

 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, 
przebudowie lub remoncie na kwotę brutto nie mniejszą niż 80 000 PLN w ramach jednej umowy. 

 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.  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobą 
do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej, według obecnych 
przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej 
obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, posiadającą aktualny wpis na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego. 
 

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. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego. 

1) 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, 

2)zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę 
udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o przedmiotowe zamówienie odpowiedniego zasobu, 

3)jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, 
polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantują rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda, aby z dokumentów 
wynikał: 

a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

c)charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  



W przeciwnym przypadku Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia 
w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, 

4) podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 

5) w przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy Pzp, przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego 
z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty – 
zgodnie z § 7 ust. 2 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 2013 r., poz. 231). 

3. Ocena potwierdzenia, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
zawartych w ust. 1, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty 
dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ. Z treści dokumentów i 
oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na 
dzień składania ofert. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych 
warunków udziału w postępowaniu może spowodować wykluczenie Wykonawcy z postępowania, po 
wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 

4. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 
ustawy Pzp. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że brak 
jest podstaw do jego wykluczenia z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena 
spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów i 
oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI ust. 2 i 3 SIWZ. 

6. Grupy kapitałowe 

1) Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest, wraz ofertą, złożyć listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp 
stosuje się odpowiednio.  

2) Zamawiający zwróci się do wykonawcy w trybie art. 24b ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, 
istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia 
wykonawcy. 

3) Zamawiający, zgodnie z art. art. 24b ust. 2 ustawy Pzp oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę 
obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie 
zasady uczciwej konkurencji. 

4) Zamawiający wykluczy z postępowania, w trybie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia 
wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złoży listy, o której mowa w art. 26 
ust. 2d ustawy Pzp.  

5) Zamawiający na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 
331 z późn. zm.) złożą odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą 
pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań 
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert i 
muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy 
Pzp. 

 



Rozdział VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą być dołączone do oferty 

 

1. Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
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 Pzp Zamawiający żąda oświadczeń i 
dokumentów: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 

3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, Zamawiający żąda 
n/w oświadczeń i dokumentów: 

1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. 
zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 

4.W celu oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w 
rozdziale V SIWZ, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ. 

2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości , daty  i miejsca wykonania wraz 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 
- według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.  

* Najważniejsze roboty zamawiający określił w warunkach udziału w postępowaniu. 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6 do SIWZ.  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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). 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 



9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 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. 

10. 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. 

11. Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopia 
gwarancji albo przelew lub jego kserokopia). 

 

Rozdział VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie 
oświadczeń i dokumentów 

 

1. Korespondencję należy kierować na adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, 

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek Główny Gmach B pok. 212, z dopiskiem na kopercie:  

Malowanie pomieszczeń (segmenty, korytarze, kuchnie, łazienki) w budynku Domu 

Studenckiego nr 7 w Gdańsku przy ul. Leczkowa 18 

   Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8:00 – 15:00. 

2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawca przekazują 
pisemnie z zastrzeżeniem ust. 3. 

3.Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila, przy przekazywaniu m.in.: 
pytań, wyjaśnień i zmian dotyczących treści SIWZ, korespondencji dotyczącej informacji z otwarcia 
ofert, wniosków oraz wyjaśnień dot. treści oferty oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wezwań na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwań dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedzi Wykonawcy, informacji o 
poprawieniu ofert na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczeń Wykonawcy w kwestii 
wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, korespondencji 
dotyczącej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, zawiadomień zgodnie z art. 89, 92, 93 
ust. 1 ustawy Pzp, informacji i zawiadomień kierowanych do Wykonawców zgodnie z art. 181, 184 i 
185 ustawy Pzp, korespondencji dotyczącej udostępnienia protokołu lub/ i załączników do protokołu. 

4.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych 
oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez 
Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

5.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
www.dzp.pg.gda.pl  

8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli SIWZ jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert. 

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


10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

11. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców. 
Informację powyższą Zamawiający zamieści również na stronie internetowej. 

 

Rozdział VIII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Małgorzata Rewucka  – pracownik 
Działu Zamówień Publicznych – Budynek Główny Gmach B pokój 212, e-mail dzp@pg.gda.pl,  fax. 
58-347-29-13. 

2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 
na adres Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ. 

 

Rozdział IX. Termin związania złożoną ofertą 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt. nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. 

 

Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Na 
ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy, wykaz osób, wykaz robót,  oraz wszelkie pozostałe 
wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem VI Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.Wymagania podstawowe: 

1)   każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie 
przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo 
alternatywne spowoduje jej odrzucenie, 

2)   oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i 
nazwiska). Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka 
osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, 

3)   upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z treści 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru 
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy 
dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, 
określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

4)   wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej 
z niniejszą SIWZ, 

5)   we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby, 

6)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp, 

7)   zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

mailto:dzp@pg.gda.pl


2.Forma oferty: 

1)   Zamawiający ustala wzór Formularza Ofertowego, który powinien stanowić pierwszą stronę 
składanej oferty, 

2)   ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu, ściśle wg wzorów 
druków załączonych przez Zamawiającego. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

3)   ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, 
długopisem lub nieścieralnym atramentem), 

4)   zaleca się, aby oferta była trwale zszyta, a jej zapisane strony były ponumerowane, 

5)   załączniki oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone, 

6)   wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym 
wypadku nie będą uwzględniane. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający 
odczytać tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej (przez skreślenie 
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu). 
Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 
wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki, 

7)   formularz ofertowy, wykaz robót, wykaz osób, oświadczenia Wykonawcy oraz zobowiązania 
innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy złożyć w formie 
oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii 
poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być 
przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. 
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie 
klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez te osoby, 

8)   w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną powinny być 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą składane 
dokumenty, 

9)   Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości, 

10) 10)pobrany samodzielnie przez Wykonawcę wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej stanowi literalne odzwierciedlenie informacji publicznie 
udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej CEIDG w związku z tym przyjąć 
należy, iż posiada on charakter dokumentu oryginalnego, niewymagającego składania 
jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez osobę posługującą się przedmiotowym 
dokumentem, w tym potwierdzania tego dokumentu przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem. Wydruk powinien zawierać informację o treści „Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 
38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc 
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, 

11) 11)pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach 
wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydanych przez Centralną 
Informację, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w 
Rejestrze (adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o 
podmiotach wpisanych do Krajowego rejestru Sądowego, formę graficzną zgodną z 
przepisami, identyfikator wydruku) i nie wymagają podpisu ani pieczęci. 

3.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503): 

1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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.   

2) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł 
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, tj. 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, 

3) Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

4) strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane 
innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej 
koperty, odpowiednio ją oznaczając, 

5) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe 
niezastrzeżone dokumenty, 

4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać 
musi następujące wymagania: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi 
znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w 
szczególności: 

a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / Pełnomocnictwa zaleca się wymienić 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich 
Pełnomocnika. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 
podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja 
dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik, 

4) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę 
wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 
regulującą ich współpracę,  

5) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego,  

a) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi 
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 

6) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie 
dotyczące okoliczności określonych w art. 24 ust. 1-2 ustawy Pzp – składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, wykaz osób, wykaz robót, itp. składa 
pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 

7) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w 
miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. 

 

Rozdział X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i 
dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby 
zamawiającego) w terminie do dnia 17.06.2016 r. do godz. 9.30  na adres: Politechnika 
Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach 
Główny skrzydło B, pok. 212. 



2. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty 
tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana: 

Oferta w postępowaniu pn.: Malowanie pomieszczeń (segmenty, korytarze, kuchnie, łazienki) w 

budynku Domu Studenckiego nr 7 w Gdańsku przy ul. Leczkowa 18,   ZP/163/055/R/16 

NIE OTWIERAĆ PRZED 17.06.2016 godz. 10.00 

4. Na kopercie (opakowaniu) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

5. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. Jeżeli dojdzie do otwarcia 
nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie pominięta podczas rejestracji i 
w toku dalszego procesowania. 

6. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona. 

7. Wykonawca może dokonać zmiany lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne 
powiadomienie o tej zmianie lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed 
terminem składania ofert. Oferty wycofane nie zostaną otwarte. 

8. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu złożonej oferty musi być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 

9. Koperty (paczki) oznaczone ZMIANA będą otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one 
dołączone do oferty. 

10. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 17.06..2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: 
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny sala kolegialna nr 
272. 

11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

12. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową powołaną przez 
Kierownika Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę (firmę) oraz 
adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków gwarancji i płatności zawartych w 
ofercie. Informacje te odnotowane będą w protokole postępowania. 

13. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę a nie był obecny przy jej otwarciu, zostanie przesłana 
informacja, o której mowa wyżej. 

14. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być 
udostępnione po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

15. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych 
zasadach: 

1) wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o udostępnienie protokołu lub/i 
załączników do protokołu, wraz z określeniem sposobu udostępnienia, 

2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, 

3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali niezwłocznie miejsce, 
termin i sposób udostępnienia jawnych dokumentów, o czym poinformuje 
wnioskodawcę, 

4) bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 
załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie 
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 
utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

 

Rozdział XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Cenę oferty brutto należy podać w formularzu ofertowym załączonym do specyfikacji. 

3. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocja-

cjom i będzie wiążąca dla Stron umowy. 



4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowe-

go, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – warunków i obowiązków określo-

nych w specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte w 

dokumentacji projektowej a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w 

tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

6. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy rea-

lizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Za-

mawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty. 

7. Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty, zamawiający przekazuje przedmiary robót z przykładowo po-

danymi podstawami wyceny. 

8. Wybrane przez wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji i wy-

cenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, es-

tetyczną, jakiej wymagał zamawiający w specyfikacji oraz muszą zgodnie z prawem być dopusz-

czone do stosowania w budownictwie. Określenie w kosztorysie ofertowym nazwy producenta lub 

innych parametrów charakteryzujących wybrany przez wykonawcę produkt jest wiążące przy speł-

nieniu w/w wymogów. 

9. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą 

dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

11. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wer-

sję szczegółową kosztorysu ofertowego, który służył wykonawcy do wyliczenia ceny oferty. 

12.  Szczegółowy kosztorys będzie służył stronom do rozliczeń finansowych realizacji zamówienia i bę-

dzie podstawą fakturowania częściowego. Szczegółowy kosztorys należy wykonać przy pomocy 

programu komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych pozy-

cji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu. 

13. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygo-

rem odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie, po zastosowaniu ewentu-

alnych upustów nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny. 

Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie obo-

wiązki Wykonawcy, w tym prace, czynności, opracowania i uzgodnienia niezbędne dla komplekso-

wego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlega negocjacjom. 

14.  Jeśli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wyma-

ganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczegól-

ności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożo-

nych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 

rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający 

odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 

dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

15. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na pod-

stawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla po-

równania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny 

takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy 

odrębnych przepisów. 

 

Rozdział XII.  Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny ofert 

 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny 
ofert:  

1) Cena      97% 
2) Termin wykonania zamówienia  3% 

Ad. 1 Cena 



Kryterium „cena oferty” będzie obliczone wg poniższego wzoru: 

                                                           pktx
Cb

Cn
Pc 97  

 
gdzie: 
 
Pc – otrzymane punkty za cenę  
Cn – najniższa cena spośród złożonych (ważnych) ofert 
Cb – cena badanej oferty 
 
 
Ad.2 Termin wykonania zamówienia 

W ramach kryterium „termin wykonania zamówienia” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 3 
punkty. Termin wykonania zamówienia licząc od dnia 01.07.2016r. nie może być dłuższy niż 
20.09.2016r. Ocena punktowa ofert dla kryterium „termin realizacji zamówienia” zostanie dokonana 
wg wzoru: 
 

3
max

max
x

TnT

TbT
Pt




  

gdzie:     
Pt - liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „termin wykonania zamówienia”  
Tn  – najkrótszy termin oferty (w dniach) spośród złożonych ofert podlegających ocenie  
Tb  – termin badanej oferty (w dniach)  
T max - wymagany termin maksymalny – 81 dni 
 
Dla potrzeb wzoru:  
Maksymalny przyjęty termin wykonania zamówienia – 81dni  – 0 pkt 
Minimalny przyjęty termin wykonania zamówienia  – 70dni – 3 pkt.  

 
W przypadku zaproponowania terminu realizacji krótszego niż 70dni  Zamawiający przyzna punkty 
jak za minimalny przyjęty termin realizacji.  
W przypadku zaoferowania terminu realizacji dłuższego niż 81 dni, oferta zostanie uznana za nie-
zgodną ze specyfikacją i odrzucona.  
Termin wykonania zamówienia Wykonawca podaje na druku „Oferta”.  
 
W przypadku nieokreślenia na druku oferty terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca  wykona zamówienie w maksymalnym terminie tj. 81dni czyli do 20.09.2016r. 
 

Łączna punktacja oferty będzie wyliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczegól-
nych kryteriach:   P = Pc + Pt  

 

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp, 
która uzyska największą łączną liczbę punktów Pc+Pt. 

3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej spośród wszystkich ofert niepodlegających 
odrzuceniu, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów za kryterium 
„cena” i kryterium „termin wykonania zamówienia”, Zamawiający spośród tych ofert wybierze jako 
najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. 

6.  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą 
pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności 
należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną 
pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego 
części. 



10. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

11. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

12. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 oraz  art. 
90 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy 

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 
zobowiązany będzie do: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

3) wskazania osoby do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych z 
realizacją umowy 

4) dostarczenia szczegółowej wersji kosztorysu ofertowego, który służył wykonawcy do wyliczenia 
ceny oferty. Szczegółowy kosztorys będzie służył stronom do rozliczeń finansowych realizacji 
zamówienia i będzie podstawą fakturowania częściowego. Szczegółowy kosztorys należy wykonać 
przy pomocy programu komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen 
jednostkowych pozycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, 
materiałów i sprzętu. Kosztorys musi być utworzony osobno dla każdego piętra. 

2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 
Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentów oraz poinformuje o formalnościach 
związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. 

3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 
stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co może skutkować 
konsekwencjami określonymi w art. 94, ust. 3 ustawy Pzp oraz w art. 46 ust. 5. 

 

 

Rozdział XIV. Zawieranie umowy oraz istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy 

 

1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia – wg zał. nr 7 do SIWZ. 

2. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp: 

1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą 
elektroniczną, 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 - 
dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta ani nie zostanie 
wykluczony żaden wykonawca. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy pzp. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących: 

5.1. TERMINU: 

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wy-
stąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji 
całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z: 

 przestojów i opóźnień leżących po stronie  Zamawiającego, m.in. wstrzymania robót przez zama-
wiającego, 



 działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonania robót, 

 konieczności oczekiwania na wprowadzenie   przez   projektanta   korekt  i   uściśleń   w rozwiąza-
niach projektowych, 

 warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót – fakt ten 
musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,  

 ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody, 

 ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-
prawnych, 

 realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót, 

 przerw lub przestojów w realizacji robót budowlanych wynikających z przyczyn nie leżących po 
stronie po Wykonawcy 

 opóźnienia w rozpoczęciu robót budowlanych ze względu na oczekiwanie na uzyskanie braku 
sprzeciwu na zgłoszenie robót budowlanych. 

 udzielenie przez Zamawiającego zamówień dodatkowych jeżeli ich realizacja uniemożliwia dotrzy-
manie terminu. 

 wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności. 

 

W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian 
musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. 

Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu 
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
jego wymaganej wysokości. 

5. 2. ZAKRESU I WARTOŚCI UMOWY: 

Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie  w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki po-
datku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów a płatności będą się odbywać z uwzględnie-
niem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być również roboty dodatkowe, 
zamienne lub zaniechane. 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. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, 
wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, jednakże w każdym przypadku nie przekroczy kwoty 
określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy. 

 

Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: 

 jest korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trak-
cie eksploatacji przedmiotu umowy, 

 stało się konieczne na skutek ujawnienia się przeszkód w realizacji robót budowlanych w tym błę-
dów w dokumentacji projektowej, 

 ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku, 

 pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumenta-
cji projektowej 

 dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych Zamawiającemu i niedostępnych w momen-
cie zawarcia umowy, 

 zleconych robót dodatkowych, 

 konieczność rezygnacji z tych robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umo-
wy, 

 konieczność uzyskania dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania decyzji 
lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 

 udzielenie przez Zamawiającego zamówień dodatkowych jeżeli ich realizacja ma wpływ na zakres i 
wartość umowy. 

 zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

5.3. PODWYKONAWSTWA: 

 zmiany osoby podwykonawcy, 

 rezygnacji z podwykonywania robót, 



 zmiany zakresu podwykonywanych robót.  
 

Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. Wszystkie zmiany umowy dokonywane 
są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza 
określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonanej i odebranej części umowy. 

 

8. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy 

wersję szczegółową kosztorysu ofertowego, który służył wykonawcy do wyliczenia ceny oferty. 

9.  Szczegółowy kosztorys będzie służył stronom do rozliczeń finansowych realizacji zamówienia i 

będzie podstawą fakturowania częściowego. Szczegółowy kosztorys należy wykonać przy pomocy 

programu komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych po-

zycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i 

sprzętu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia prac budowlano – montażowych 
określonych niniejszą umową na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy na cały okres jej realizacji. Umowa ubezpieczenia musi 
obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa zdarzeń losowych, nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich oraz mienia, w tym również pojazdów mecha-
nicznych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 umowy, niezwłocznie dostarczyć polisy 

potwierdzające zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 paragra-

fu 13 umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), po uprzedniej akceptacji ich tre-

ści przez Zamawiającego. 

 

Rozdział XV. Pouczenia o środkach ochrony prawnej 

 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu 
przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 
ustawy Pzp: odwołanie i skarga do Sądu. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia 
wpisu. 

4. 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. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu. 

 

Rozdział XVI. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 



3. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i zaniechania. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 
zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

5. Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

6. W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym 
projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Zamawiającemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo i do 
projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, przysługuje prawo do zgłoszenia 
zastrzeżeń: 
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w 

SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytu-
łu wykonania robót,  

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9  pa-
ragrafu 7 umowy,  

3) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,  
4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 
za wykonane roboty budowlane,  

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Ofercie Wy-
konawcy,  

6) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płat-
ności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmują-
cego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;  

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego, 

8) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 
Umową dla tych robót,  

9) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemoż-
liwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
na podstawie Umowy.  

8. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z 
uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 
Zamawiającemu: Zamawiający nie określa takich informacji. 

9. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na 
roboty budowlane: 10% wartości robót. 

 

Rozdział XVII. Wadium 

 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5 000,00 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. Malowanie pomieszczeń (segmenty, korytarze, kuchnie, 

łazienki) w budynku Domu Studenckiego nr 7 w Gdańsku przy ul. Leczkowa 18,  wg SIWZ-

ZP/163/055/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/143/055/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). 

7.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a Pzp, 

8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

9.Na pisemny wniosek, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium Wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany 
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
Zamawiającego, gdy: 

1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

13.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

14.W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium. 



15. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie 
na cały okres związania ofertą, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

16. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, 
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

17. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

18. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8 zwróci Wykonawcom wniesione wadia, zgodnie z art. 46 
ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 

19. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

Rozdział XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny (ceny podanej w ofercie). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść nie później jednak niż w dniu 
podpisania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w 
jednej lub w kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 
wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowienie zastawu na 
papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 
oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 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)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy: 
przelewem na następujący rachunek Politechniki Gdańskiej: 

80 1160 2202 0000 0002 9091 0512 

Bank Millennium S.A.  

z dopiskiem: Malowanie pomieszczeń (segmenty, korytarze, kuchnie, łazienki) w budynku Domu 

Studenckiego nr 7 w Gdańsku przy ul. Leczkowa 18, wg SIWZ-ZP/163/055/R/16”. 

Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 



7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert 
stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 
określonych w art. 151 ustawy. 

 

Rozdział XVIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 
6 ustawy. 

 

Rozdział XIX. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. Oferta wykonawcy ma obejmować całość przedmio-

tu zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje: 

3.1. Zawarcia umowy ramowej; 

3.2. Udzielenia zamówień uzupełniających; 

3.3. Rozliczenia w walutach obcych; 

3.4. Przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

3.5. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 

3.6. Składania ofert w postaci elektronicznej. 

4. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpli-
wości dotyczących treści SIWZ.  

 

Rozdział XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

 

Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 

 

Spis załączników do SIWZ: 

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o  

udzielenie zamówienia, 

Załącznik nr 4 - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych, 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

Załącznik nr 7 - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

Załącznik nr 8 - Projekt techniczny, 

Załącznik nr 9 - STWIORB. 

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót 

   



załącznik nr 1do SIWZ- formularz oferty  
 
Nr postępowania:  ZP/163/055/R/16 
 
 
 
 
_________________________ 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Zamawiający: 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 

ul. G. NARUTOWICZA 11/12 

80-233 GDAŃSK 
 
          Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:  

Malowanie pomieszczeń (segmenty, korytarze, kuchnie, łazienki) w budynku Domu 

Studenckiego nr 7 Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Leczkowa 18 

 

my niżej podpisani:  
 

1. Imię ..……………………………………..….nazwisko …………………………………………. 
 

2. Imię ……………………………………….….nazwisko …………………………..…………….. 
 
występujący w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

REGON NIP 

Nr telefonu Nr faksu 

e-mail do kontaktu z Zamawiającym 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium (dot. wadium wpłacanego w 

pieniądzu) 

 

 

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ za cenę 

brutto: …………………………………………….......... PLN,  

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie: ……….* dni licząc od dnia 01.07.2016 ** 

(maksymalnie 81 do dnia 20.09.2016 r.) 

3. Oświadczamy, że udzielamy 60 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty i użyte 

materiały oraz urządzenia obejmujące przedmiot zamówienia**. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do 

jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 



5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do SIWZ. 

Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Akceptujemy warunki płatności przedstawione w projekcie umowy. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Informujemy, że w niniejszym postępowaniu zamierzamy powierzyć podwykonawcom niżej 

wymienione części (zakres) zamówienia (wypełnić jeżeli dotyczy): 

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

9. Oświadczamy, że wadium w kwocie 5 000 PLN zostało wniesione w dniu ........………………* w formie 

…………………………..* 

10. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 

- ............................................................................................ 

- ............................................................................................ 

 
..........................., dn. ......................... 
 
*Wpisuje wykonawca.  
**Okres termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert 
 
 
 
 
 

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

Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika 
Wykonawców 

 
 
UWAGA! 

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczątka firmowa Wykonawcy” wpisują dane 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 



 
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu.   

 

Nr postępowania:  ZP/163/055/R/16 

 
 
 

 
 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE 

 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2164) 

 
Dotyczy zamówienia publicznego pn.  

Malowanie pomieszczeń (segmenty, korytarze, kuchnie, łazienki) w budynku Domu 

Studenckiego nr 7 Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Leczkowa 18 

 

Oświadczam, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp tj.  

a) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 
niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

c) dysponuję(emy) potencjałem technicznym, a także dysponuję(emy) osobami zdolnymi  
do wykonania niniejszego zamówienia;  

d) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia   
 
 
 
 
 

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

Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika 
Wykonawców 

 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia.   
 

Nr postępowania: ZP/163/055/R/16 

 
 
 

 
 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

Malowanie pomieszczeń (segmenty, korytarze, kuchnie, łazienki) w budynku Domu 

Studenckiego nr 7 Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Leczkowa 18 

 

nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie 

przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2164). 

 
 

 
 
 
 
 

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

Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika 
Wykonawców 

 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 -  wzór informacji, o tym, czy wykonawca należy do grupy kapitałowej    
 

Nr postępowania: ZP/163/055/R/16 

 

 
 

 
 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
 

Malowanie pomieszczeń (segmenty, korytarze, kuchnie, łazienki) w budynku Domu 

Studenckiego nr 7 Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Leczkowa 18 

 

 

informujemy, że:* 

□ nie należymy do grupy kapitałowej. 

□ należymy do grupy kapitałowej. 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres)** 

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

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

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

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

(…) 

 
 
 
 
 

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

Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika 
Wykonawców 

 
 

 
 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe zdanie  

**uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 
16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami) 
 
 



Załącznik nr 5 - wzór wykazu wykonanych robót 
   

Nr postępowania: ZP/163/055/R/16 

 

 
 

 
 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 
 

WYKAZ 

robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

 

LP 

 

Rodzaj roboty budowlanej 

(opis powinien potwierdzać 

spełnianie warunku dot. 

posiadania wiedzy i 

doświadczenia) 

Wartość wykonanej roboty 

brutto w PLN 

Data wykonania roboty 

dzień – miesiąc - rok 

Miejsce wykonania roboty 

     

 
 
UWAGA!  Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w 

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

Najważniejsze roboty zamawiający określił w warunkach udziału w postępowaniu. 
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Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych 
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Załącznik nr 6 - wzór wykazu osób 
   

Nr postępowania: ZP/163/055/R/16 

 

 
 

 
 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Oświadczam, że n/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia, ponieważ ustawy wymagają posiadania uprawnień: 

L.p. Imię i Nazwisko 

Zakres 

wykonywanych 

czynności oraz 

proponowana 

funkcja w realizacji 

zamówienia 

Opis posiadanych 

uprawnień i kwalifikacji 

zawodowych 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania 

osobą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
.........................................,dn. ............................ 
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Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy w przypadku 

wniosku wspólnego – podpis pełnomocnika Wykonawców 
 

 
POUCZENIE 

 
Wykaz osób oraz oświadczenia Wykonawcy powinny zawierać informacje o kwalifikacjach zawodowych 
i doświadczeniu wskazanych osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, niezbędne do zweryfikowania warunku udziału w 
postępowaniu. 


